Nieuwsbrief 2 april 2021
Deze nieuwsbrief kun je ook nalezen op onze website

Beste ouders, verzorgers,
Wat jn, tot nu toe hebben we geen groep thuis hoeven laten door besmetting.
Voor een deel is dit een gelukje want we hebben de bewegingen van het virus niet helemaal in de hand. Maar
voor een belangrijk deel komt dit ook door de manier waarop wij allemaal met elkaar afwegingen maken en
voorzichtig zijn. Het lukt ons samen met jullie om een ontspannen sfeer in en om de school te behouden en toch
verantwoord om te gaan met de kansen op besmetting. Dank jullie wel voor alle keren dat je de telefoon pakt
om even met ons te overleggen wat het beste is om te doen wanneer een kind last heeft van koorts of
verkoudheid. Het helpt echt!
Grapje
Wat leuk, al die kinderen met een eigen handdoekje in de school… Het was natuurlijk een grapje, we hebben
genoeg papieren handdoekjes op voorraad. Mocht je er ingetuind zijn, het was 1 april…. Mocht je bewust
meegespeeld hebben door je kind een handdoekje mee te geven, dank je wel, het was een geslaagde grap!
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De Dorendalse Dierentuin
Onze kleutergroepen werken aan het thema ‘beestenboel’ en binnen dat thema maken ze hun eigen
dierentuin. Compleet met hokken, aquarium, kassa en dieren natuurlijk. Gisteren is de dierentuin
geopend. Maar een dierentuin is nooit ‘af’ dus het bouwen gaat nog wel even door!
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De Vreedzame School blok 5:
‘We dragen allemaal een steentje bij’
Na het paasweekend beginnen we met dit blok.
Gewoonlijk leren de kinderen in dit lesblok wat mediatie door medeleerlingen inhoudt.
Kinderen uit hogere groepen helpen de andere kinderen om eventuele conflicten op te lossen.
Vanwege de scheiding tussen de groepen door coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. We
starten er weer mee zodra dat kan.
Verder stimuleren de lessen van dit blok dat de leerlingen een actieve bijdrage leveren aan de
gemeenschap die de klas is. In groep 8 verwerven de leerlingen kennis over en inzicht in de
democratie. Ze leggen daarmee een koppeling naar onze eigen school.

Nieuws van stichting TSO de Dorendal
Beste ouders, verzorgers,
Wat is het jn dat de kinderen alweer twee maanden naar school gaan en elkaar weer op
school ontmoeten! Met de inzet van de Speelboerderij en vrijwilligers wordt de tussenschoolse
opvang tijdens de middagpauze ingevuld zodat Team Dorendal pauze kan hebben. De
vrijwilligers zijn nu in plaats van een half uur, anderhalf uur aanwezig. Daardoor hoeven de
groepen niet te mengen tijdens de pauze en wordt de kans op besmetting verkleind. We
verwachten dat dit tot de zomervakantie zo blijft.
In januari en februari is de TSO doorgegaan voor de kinderen die naar de noodopvang van
school gingen. We zijn erg blij met de inspanningen van de vrijwilligers! Om het aantal
‘nieuwe’ mensen dat in school komt te beperken zoeken we op dit moment geen extra
vrijwilligers. Als het nodig is springt het team zelf bij. Dat kan momenteel vaker voorkomen dan
we zouden wensen omdat uiteraard ook de vrijwilligers niet naar school komen bij eventueel
aan Covid te relateren klachten.
Op 17 maart vond TSO overleg plaats van onze stichting. De notulen kun je vinden op de
boekenplank van Ouderportaal.
Vriendelijke groet van bestuur TSO; Lex, Edwin en Martijntje.
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Pasen
Iedereen heeft genoten
van het ontbijt en het eieren
zoeken. De kinderen hebben
een extra lang weekend voor
boeg vanwege de studiedag
op dinsdag 6 april.
Fijn weekend en
tot woensdag!
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