
        

Vrijdag 30 januari; 
Nationaal 
Voorleesontbijt 
Nadere info volgt via een folder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In Boer Boris gaat naar zee heeft 
Boer Boris vakantie. Wat neemt Boer 
Boris mee? Een heleboel. Te veel 
voor in zijn koffer. Daar weet Boer 
Boris wel raad op! Speciaal voor De 
Nationale Voorleesdagen komt Boer 
Boris gaat naar zee uit in een mini-
editie met dvd voor € 5, -. 
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Literair thema januari:  Winter 
Ons literair thema voor deze maand is “winter”. Er zijn prachtige boeken  
over dit thema geschreven, maar een juweeltje dat zeker genoemd mag  
worden en deze maand centraal zal staan, is het prentenboek  
“Ga je mee, Kleine Beer?” van Waddell en Firth. 
 
'Stil eens! Ik hoor wat', zei Kleine Beer. 'Wat hoor je dan?' 
'Slof, slof, slof', zei Kleine Beer. 'Er zit een Sloffer achter  
ons aan.' Tijdens een wandeling in de sneeuw hoort  
Kleine Beer allerlei vreemde geluiden. Telkens stopt hij  
weer om te kijken wat er precies aan de hand is.  

 
 
 
 

  

 
 

Agenda 
 

8 jan. Activiteiten i.s.m.  de 

bibliotheek voor groep 1/2A 

  en groep 5  

 

13 jan.    OR-vergadering; aanvang 

20.00 uur. 

 

26 jan. Studiedag personeel groep 

1 t/m 4. De leerlingen uit 

deze groepen zijn vrij. 

 

27 jan.   Start Nationale 

Voorleesdagen. 

 

28 jan.    Open Dag  

 

30 jan.    Nationaal Voorleesontbijt  

 

2 febr.    Nieuwsbrief februari 

 

 

obs Roald Dahl  

literaire basisschool, 

omdat lezen zo  

belangrijk is ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kerstvakantie deden vele 

kinderen mee aan het  

schoolbadminton of 

schoolvolleybaltoernooi. 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u 
allen een 
gezond en 
voorspoedig 
Nieuwjaar.  

De Nationale 
Voorleesdagen 

Het doel van de Nationale 
Voorleesdagen is het stimuleren 
van voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen. De 
campagne is een initiatief van 
Stichting Lezen en vindt voor de 
12e achtereenvolgende keer 
plaats. 

Het belangrijkste criterium bij het 
kiezen van het Prentenboek van 
het Jaar is dat het boek, naast een 
goed verhaal en aantrekkelijke 
illustraties, voldoende 
aanknopingspunten biedt voor 
interactie met kleuters en peuters 
in hun spel. 

Het Prentenboek van het Jaar 
2015 is: Boer Boris gaat naar zee. 
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Open Dag 
Zoals elk jaar wordt er weer een Open Dag georganiseerd voor ouders/verzorgers die hun kind(eren) 
voor het cursusjaar 2015-2016 moeten opgeven voor het basisonderwijs. Deze Open Dag wordt 
gehouden op woensdag 28 januari van 8.30 – 12.30 uur en ’s avonds van 19.30 – 21.00 uur.  
Wij hopen natuurlijk op een grote belangstelling en voldoende aanmelding! Kent u ouders die een 
basisschool moeten kiezen? Brengt u onze Open Dag gerust onder hun aandacht!!!  
 

Goede doelen 
Voor de kerstvakantie werd er op initiatief Lotte Goud en 
Maroua Kabir een inzamelingsactie lege statiegeldflessen 
gehouden. Deze actie was een succes en leverde maar 
liefst € 100,20 op voor Serious Request. Iedereen reuze 
bedankt voor het inleveren van de flessen ! Lotte Goud 
heeft het geld hoogstpersoonlijk bij het Glazen Huis in 
Haarlem afgeleverd. 
En dan was er natuurlijk ook nog onze actie om etenswaren  
in te zamelen voor de voedselbank. 
Dit was een groot succes waar we u mede namens de voedselbank hartelijk voor willen bedanken! 
 

Studiedag personeel groep 1 t/m 4 
Zoals u al hebt kunnen lezen in onze informatiegids 2014-2015 hebben de leerkrachten van groep 1 
t/m 4 op maandag 26 januari een studiedag. De kinderen uit deze groepen zijn deze dag vrij.   
 

Personeelszaken 
Gezondheidsredenen hebben juf Monique van Leeuwen doen besluiten om met ingang van 1 januari jl. 
met pensioen te gaan. Een beslissing waar wij respect voor hebben! Wij bedanken juf Monique voor 
haar jarenlange inzet voor onze school en wensen haar het beste voor de toekomst. 
In overleg met ons bestuur bekijken wij deze week hoe we de vervanging voor haar lesgevende taken 
in groep 4 gaan invullen.  
 

Vriendelijk verzoek 
Nadat u uw kind(eren) op school gebracht hebt, verzoeken wij u de school te verlaten door de uitgang 
aan de kant van de Tolsteeg of de hoofdingang. Alleen de ouders die hun kind(eren) naar 
peuteropvang ’t Klavertje 4 brengen, mogen ook gebruik maken van uitgang aldaar. Dit om te 
voorkomen dat er onverhoopt een deur of hek blijft openstaan 
 

Website 
Op  onze website staan weer veel nieuwe foto’s o.a. van ons kerstfeest. 
Van het kerstfeest is ook een leuk filmpje gemaakt! 
 

Toetsen halverwege het schooljaar. 
Aan het eind van deze maand zijn we ongeveer op de helft van het schooljaar en nemen we als 
onderdeel van het leerling- en onderwijsvolgsysteem diverse toetsen af. We gebruiken hier de Cito-
toetsen voor. Het systeem biedt ons de mogelijkheid de vorderingen van individuele leerlingen, 
groepen leerlingen en het onderwijs op onze school objectief te kunnen volgen. Naar aanleiding van de 
resultaten zal het onderwijs vervolgens afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van de 
leerling(en). Mochten de toetsresultaten van uw kind(eren) uit de pas lopen met de gegevens uit het 
eerste rapport, dan nemen we uiteraard contact met u op. De eerstvolgende rapportavonden voor 
groep 1 t/m 7 staan gepland op 9 en 10 maart. 
De adviesgesprekken voortgezet onderwijs voor de leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers 
staan gepland op maandag 9 en dinsdag 10 februari. 
 
 
 
 
 
 
 
 


