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Beste ouders, verzorgers, welkom terug! 

Ik hoop van harte dat jullie gezond en wel teruggekeerd zijn van een 
ontspannen en gezonde vakantie. Team Dorendal staat weer compleet en 
gezond klaar voor de start. Wij zijn deze week aan de slag gegaan met het 
voorbereiden van het nieuwe schooljaar en hebben er weer zin in! 
Helaas moeten we jullie nog steeds op afstand houden, wat het toch wat 
minder gezellig maakt. Maar gelukkig kunnen we elkaar rond het plein wel 
zien. En laat die afstand geen drempel vormen; neem contact met ons op 
als je vragen op opmerkingen hebt.  
Van de leerkrachten komt een nieuwsbrief met informatie over de groepen. 
En naast naast deze algemene nieuwsbrief ontvang je ook het jaaroverzicht 
voor schooljaar 2020-2021 en ons geactualiseerde corona protocol. 

De belangrijkste (nieuwe) punten uit dit protocol: 

• Voor kinderen in de basisschool leeftijd geldt geen quarantaine richtlijn in 
het geval dat ze uit een oranje of rood aangemerkt gebied komen. Zij 
gaan dus gewoon naar school. 

• Wij mogen ouders weer op school ontvangen voor oudergesprekken, dat 
vinden wij heel fijn! Gebruik voor binnenkomst altijd de hoofdingang. 
Daar is een triage ingericht. 

• Met enige aanpassing en schoonmaak maatregelen kunnen we de 
gymzaal weer gebruiken. Iedere groep doet dit een keer per week. 
Daarnaast wordt er iedere week een buitensport-les gegeven; om de 
week begeleid door het sport- en beweegteam van gemeente Renkum. 
Het gymrooster ontvangen jullie van de leerkracht en geldt vanaf de 
tweede lesweek. 

• Op ons jaaroverzicht voor 8 september de informatieavond vermeld. Die 
kan in de bekende vorm helaas niet doorgaan. Op 8 september voorzien 
de leerkrachten jullie op een andere manier van informatie over het 
komende schooljaar. 

• Regelmatig zijn er vragen rond het wel of niet naar school mogen van een 
kind. Inderdaad, de regels zijn soms moeilijk te interpreteren. Dus 
schroom niet en neem contact met ons op, samen komen we er wel uit!                                     
Tot aanstaande maandag! 

Hartelijke groet van Wieneke Reith, 
namens team Dorendal 
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Beste ouders, verzorgers, 
mijn naam is Willy Groeneveld en samen met mijn 

vriendin, drie kinderen en onze kat Sokje woon ik in Oosterbeek. 
Dit schooljaar zal ik op maandag en dinsdag bij jullie op school in groep 7 

zijn Afgelopen schooljaar heb ik lesgegeven in groep 7 op de Mariënborn in 
Oosterbeek. Dat blijf ik dit schooljaar ook nog een daag in de week doen. Naast 

het lesgeven op school ben ik ook turncoach bij een turnvereniging in Ede. 
Drie keer per week geef ik daar les aan een selectiegroep meisjes. Ik heb 

heel veel zin om aan de slag te gaan op de Dorendal en hoop u 
snel een keer te ontmoeten! 

Troef komt op school! 
In het kader van ons CMK project (Cultuur Met kwaliteit) werken we komend schooljaar weer 
samen met muziektheater Troef.  
Deze jongens leren ons hoe we de muziekmethode ‘1,2,3 Zing’ het beste kunnen inzetten. En 
daarnaast doen we ook nog heel veel andere leuke dingen samen! Aanstaande woensdag 26 
augustus bereiden ze met al onze groepen een 
schoolconcert voor. De workshops zijn in de 
ochtend en ’s middags kijken de kinderen in 
twee shifts naar elkaars optreden. Wat was het 
leuk geweest als we jullie daarbij konden 
uitnodigen, maar helaas, dat gaat nu niet.  
We zullen jullie laten meegenieten via foto’s en 
wie weet ook filmpjes via onze Facebook 
pagina.

Schoolfotograaf  Lous Enzo komt op vrijdag 28 augustus 
Alle kinderen komen aan de beurt voor een groeps- en portretfoto.  
Broertjes en zusjes die bij ons op school zitten worden ook op de foto gezet.  
Informatie over de wijze van bestellen volgt later.
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Gezocht: nieuw lid oudergeleding MR
Waarom zou je bij de Medezeggenschapsraad van de Dorendal gaan? Goede 
vraag! Als ik voor mezelf spreek, ik vind het belangrijk om als ouder iets te doen voor 
de school van mijn kinderen. Ouders en leerkrachten samen vormen zo'n belangrijke 
basis voor de kinderen, mooi om daar dus samen in op te trekken. Iedereen kan 
voor zichzelf bepalen op welke wijze je wil bijdragen, je kan pleindiensten draaien, 
misschien eens extra rijden naar een uitje, een les geven over een onderwerp wat je 
goed ligt, meelopen naar de bieb of pepernoten bakken. Allemaal is het nodig! 

Het grote obstakel is vaak tijd. Niemand heeft immers tijd... voor mij is het vaak 
praktisch onhaalbaar om overdag op school te zijn om te kunnen helpen bij 
activiteiten, maar in de avonduren kan ik mij prima inzetten voor de school! En 
eerlijk, zoveel tijd kost het niet. We vergaderen met de MR 6 keer per jaar. Alle 
thema's komen voorbij, van de nieuwbouw, tot actuele kwesties die op school 
spelen, het jaarplan, ouderbijdrage, noem maar op. Vaak heel interessant, soms 
minder, maar niet minder gezellig! In de tijd dat ik in de MR zit, zijn er boeiende 
kwesties voorbij gekomen, zoals de zoektocht naar een nieuwe directeur en de 
corona crisis. Hoe leuk om daarover mee te mogen denken en soms ook advies te 
mogen geven! 
Omdat het voor de MR belangrijk is om fris en fruitig te blijven, we moeten ons 
immers blijven verbazen over zaken en vragen stellen, zoeken we weer nieuwe 
aanwas!
Lijkt het je leuk om mee te denken over kwesties op school, beleid en nieuwe 
plannen, twijfel dan niet en stuur een berichtje naar mr.dorendal@floresonderwijs.nl
We zoeken idealiter twee nieuwe leden. 

We hopen op veel reacties! 
Hartelijke groet,
Margriet van der Heijden - lid oudergeleding MR

Nieuwe rekenmethode 
Een hele pallet vol dozen werd afgelopen 

dinsdag afgeleverd: onze nieuwe 
rekenmethode! Het is WIG5 geworden, de 
laatste versie van de methode ‘Wereld In 

Getallen’ die wij al langer gebruiken. Niet dat 
dit zo vanzelfsprekend was, er is veel 

veranderd op het gebied van 
rekenonderwijs. We hebben ons dus goed 

laten informeren over alle mogelijkheden. En 
toch, vanwege goede mogelijkheden voor 

EDI instructie; oefenstof en mogelijkheid tot 
zelfstandig werken is het deze methode weer 
geworden. Gisteren hebben we een training 

voor de ingebruikname gevolgd en vanaf 
komende week werken wij ermee!
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