De Dorendal
nieuwsbrief 4 juni 2021

Versoepelingen
Het kabinet heeft besloten om de
maatregelen in het primair onderwijs nog
niet te versoepelen. Het OMT wil op dit
moment de huidige richtlijnen nog niet
loslaten. In het advies is meegewogen dat de
scholen nu door de huidige maatregelen een
relatief veilige leef- en werkomgeving zijn. In
stap 4 van het openingsplan zal het kabinet
opnieuw bekijken of verdere versoepelingen
mogelijk zijn en beslist daarover
waarschijnlijk op 23 juni. Eventuele
versoepelingen worden dan op 30 juni van
kracht.
Wat dit betekent voor de geplande
activiteiten lezen jullie hieronder.
We blijven natuurlijk waar het kan de
mogelijkheden zien!

Schoolreisje
Sinds de her-opening in februari hebben we onze
groepen apart gehouden. Zo voorkomen we
besmettingen over en weer. Met het schoolreisje
zouden de verschillende groepen samen in bussen
vervoerd worden. Dat gaat nu dus niet.
Dit betekent het volgende:
Net als vorig jaar verzetten we het schoolreisje naar
september. De kinderen gaan komend schooljaar
dus twee keer op reis, een keer aan het begin en
een keer aan het eind van het schooljaar, precies
wat eigenlijk dit jaar de bedoeling was. De data
verschijnen in het nieuwe jaaroverzicht dat we voor
de zomervakantie met jullie delen.

Gesprekken
Wat zouden we de gesprekken graag weer in
school met jullie voeren! Ze staan gepland in
de laatste twee schoolweken. Als de
maatregelen het toestaan nodigen we jullie uit
op school en zo niet, dan doen we het weer
online.
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Feestje
Het Zomerfeest, gepland op 18 juni gaat
niet door.
In plaats daarvan bedenken we een
leuke dag met verrassingen in de week
voor de vakantie.
We houden jullie op de hoogte!
Musical en kamp groep 8
Schoolkamp
Onze stichting Flores Onderwijs, geeft alle scholen de
ruimte om zelf in te schatten of het dit jaar haalbaar is
om veilig op kamp te gaan. Vorig jaar is het prima
gelukt om ‘voorzichtig’ op kamp te gaan. De kinderen
hadden extra ruimte rond het slapen, de begeleiding
hield goed afstand van elkaar. Dit jaar hebben we als
extra zekerheid ook nog de zelftests die we inzetten.
Begeleiders gaan alleen mee met een negatieve
zelftest. De kinderen raden we aan ook een zelftest te
doen maar dat kunnen we niet verplichten.
Musical
Vorig jaar hebben we de musical twee avonden
opgevoerd waardoor de ouders op afstand konden
zitten. We houden ook dit jaar rekening met dat
scenario maar zijn afhankelijk van het protocol dat vanaf
30 juni geldt. Als de maatregelen dat toelaten kan er
live publiek aanwezig zijn. Zo niet dan hebben we een
live stream mogelijkheid achter de hand. Jasper
communiceert hier over zelf met de ouders van groep 8.
Foto: sneak preview van het decor

Doorschuiven
Kennismaken in de nieuwe groep
staat op het jaaroverzicht vermeld
als ‘groepswissel’ op 14 juli.
We hebben besloten dat gewoon
door te laten gaan. De kinderen
schuiven die middag een uurtje
door naar de groep waar ze
komend schooljaar zijn en maken
dan kennis met de nieuwe
leerkracht. De groepsbezetting,
(verdeling van leerkrachten over de
groepen ) maken we bekend in de
nieuwsbrief van 2 juli.
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Groep 4
heeft geleerd over fossielen en er zelf moderne
versies van gemaakt.

Bestuursbezoek
Flores onderwijs bestaat uit 34 scholen met een college
van bestuur van twee personen, Sylvia Veltmaat en
Yvonne Visser. Dit bestuur brengt ieder jaar een
bezoekje aan alle scholen om een beeld te krijgen van
de ontwikkelingen die gaande zijn. Hoe staat het met het
in praktijk brengen van het strategisch beleidsplan?
Vorige week donderdag waren ze bij ons op bezoek. Ze
spraken met de MR en met de leerlingenraad, namen
een kijkje in de groepen en voerden een uitgebreid
gesprek met het team. Dit gesprek verliep in twee delen
zodat iedereen goed op afstand van elkaar kon blijven.
Leerkrachten vertelden over onze leerteams, de stappen
die we zetten in het vormen van onze professionele
leergemeenschap, onze activiteiten op kunst en
cultuurgebied etcetera. Aan het eind van de middag
kreeg ik als directeur feedback op de stand van zaken
onze school die ik graag met jullie deel: volgens ons
bestuur is de ‘Expeditie’ zoals we onze gezamenlijke
route noemen, op de Dorendal in realiteit herkenbaar. De
cultuur is professioneel en tegelijkertijd collegiaal. En
ondanks uitdagingen in Coronatijd lukt het toch om
stappen te blijven zetten in het bereiken van onze
ambities. Een mooier compliment kan ons team niet
krijgen! Helemaal terecht en verdiend volgens mij, dus
chapeau voor Team Dorendal.
Ik (Wieneke) heb een paar exemplaren van het
beleidsplan beschikbaar om uit te lenen aan wie daar
benieuwd naar is. Neem dan even contact met mij op via
Ouderportaal.
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Iets moois in het bos

Onder leiding van meester
Stephan heeft groep 1 / 2 B
kunst gemaakt met materiaal
uit het bos. De kinderen
hebben in groepjes
samengewerkt naar een
resultaat.
Hiernaast een kunstwerk van
Lasse, Ilmar, Fenna, Roald en
Ilse

Iets verdrietigs in het bos
Woensdag vond groep 7 een gewond
roodborstje in het bos. Juf Sasja nam het
vogeltje, inmiddels Strawberry gedoopt,
mee naar huis .
Ondanks de goede zorgen is het toch
doodgegaan.
Donderdag hebben de kinderen van groep
8 gezorgd voor een waardig afscheid,
inclusief graf (RIP Strawberry) en ceremonie
met een halve (!) minuut stilte.
Zo waardevol, dat spelen in het bos, je leert
er van alles over het leven zelf….

Groen schoolplein
Het is overduidelijk aangetoond dat een groen schoolplein gezond, spannend en
uitdagend is voor alle kinderen. Wij hebben het geluk dat we een stuk bos bij onze
school kunnen gebruiken. En het is zeker ook de bedoeling dat we dat blijven doen als
we over een paar jaar naar ons nieuwe pand gaan. Maar wat zou het jn zijn als ook
het schoolplein bij het nieuwe pand een groen schoolplein wordt!
Hoewel het nog een paar jaar gaat duren is het goed om er nu al over na te denken en
de mogelijkheden te verkennen. Wie heeft er zin in om dat samen met ons op te
pakken? Heb je interesse, stuur mij (Wieneke) dan een berichtje via Ouderportaal, dan
neem ik contact met je op.

fi

4

