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Feest met Matilda 
Vrijdag 12 september vieren we met de kinderen de officiële opening van de school,  
gecombineerd met de Roald Dahl-dag.  
De dag begint met een symbolische opening van de brede school voor de kinderen  
van zowel de Anne de Vriesschool als onze school. 
Daarna gaan alle leerlingen naar hun eigen lokaal voor een uitleg over het verloop  
van de dag en starten we met het programma. 
Dit jaar staat het boek Matilda centraal, maar de chocoladefabriek van Sjakie  
speelt ook nog een leuke rol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 

 
 

10 sept.   Start Jantje Beton Loterij 

 

12 sept. Openingsfeest+Roald Dahl-

dag; Thema: Matilda 

 

15 sept.  Nieuwsbrief september  

            deel 3 

 

 

 

 

Op advies van een aantal ouders hebben we 
besloten om de informatiegids toch niet aan alle 
leerlingen op papier meegegeven. 
 
De informatiegids staat op onze website  
www.obs-roalddahl.nl 
 
Mocht u de gids wel graag op papier ontvangen, 
dan kunt u een exemplaar ophalen bij juf Mina of 
aanvragen via de mail: admin@obs-roalddahl.nl 

 

 
Matilda is een hoogbegaafd kind; haar 
ouders vinden haar alleen maar lastig en 
op school heeft ze het ook niet makkelijk. 
Eens per week wordt de rust in de klas 
verstoord door de directeur, juffrouw 
Bulstronk. Bulstronk is geen aardige juf 
en zij maakt het leven van juf Engel 
behoorlijk zuur. Maar daar weet Matilda 
wel raad  op, want ze is niet voor niets zo 
slim!  

 

Matilda is één van de bekendste 
boeken van Roald Dahl en is ook 
succesvol verfilmd.  

 

Fietsenstalling 
Zoals u hebt kunnen zien hebben we 
ook een fietsenstalling voor onze 
leerlingen. Als afscheiding komt hier 
nog beplanting omheen, maar dat moet 
nog aangelegd worden. Wij willen er 
ook nog graag een hek om, maar het is 
nog maar de vraag of dat lukt. Deze 
fietsenstalling is voor de leerlingen en 
daarom verzoeken we ouders die hun 
kind(eren) op de fiets naar school 
brengen, deze te parkeren op de stoep 
langs de Tolsteeg. 
Verder kunnen kinderen die dichtbij 
school wonen, best lopend naar school 
komen. Het gebeurt namelijk 
regelmatig dat er na schooltijd een fiets 
in de fietsenstalling blijft staan.  
In het verleden stond zo’n fiets dan in 
ieder geval nog binnen het hek en vaak 
zetten wij hem ook nog even binnen,  
maar dat is nu een stuk lastiger! 
Let u er dus op, dat als uw kind op de 
fiets naar school gaat, deze fiets aan 
het einde van de dag ook weer 
meegenomen is. De school is niet 
aansprakelijk voor vernieling of diefstal!  
 
 

 

 

 

 

Obs. Roald Dahl  

literaire basisschool, omdat 

lezen zo belangrijk is! 

 

http://www.obs-roalddahl.nl/
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Hoofdluis 
Zoals u weet controleert een ouderwerkgroep iedere eerste donderdag  
na een vakantie de haren van alle leerlingen op eventuele aanwezigheid  
van hoofdluis en/of neten. Bij de eerste controle na de zomervakantie werd er 
helaas geconstateerd dat de school niet hoofdluisvrij was. In een drietal groepen 
werd hoofdluis geconstateerd. Aan de ouders van de leerlingen uit deze groepen 
is een e-mail gestuurd, dat er in de groep van hun kind hoofdluis is 
geconstateerd. Met de ouders van de leerlingen die hoofdluis hebben is 
telefonisch contact opgenomen door de groepsleerkracht. 
Binnenkort zal er opnieuw gecontroleerd worden. 
 
 
 

 
Jantje Beton 
In september staat de Jantje Beton Loterij weer op het programma.  Een actie waaraan 
jaarlijks veel basisscholen enthousiast deelnemen. Dit jaar zijn wij weer aan de beurt. 
We hebben namelijk met de Anne de Vriesschool afgesproken om de beurt deel te 
nemen. Met deze actie kunt u iets doen voor het goede doel en tegelijkertijd geld 
verdienen voor onze eigen school! De helft van de opbrengst van de Jantje Beton Loterij 
mag de school namelijk zelf gebruiken. Wij willen de opbrengst gebruiken om het 
spelmateriaal voor op het schoolplein nog wat uit te breiden. 
De andere helft gaat naar Jantje Beton, die het geld besteedt aan kinderen die het extra 

hard nodig hebben. De loterij is een interne actie. Dat betekent dat de kinderen de loten mogen verkopen aan 
familie, vrienden en kennissen. Elk lotenboekje bevat 10 loten à €2,00. Op de voorzijde van het lot staan het doel, 
het prijzenpakket en de trekkingsdatum vermeld. Op de achterzijde staan de bindende voorwaarden van de loterij 
en de wijze waarop de winnende lotnummers worden gepubliceerd. Tevens staat aangegeven hoe men 
gewonnen prijzen kan opvragen. Achterin elk lotenboekje staat een prijsvraag voor de kinderen die daarmee 
leuke prijzen kunnen winnen! Alle deelnemende kinderen krijgen een informatiebrief voor de ouders mee en één 
voor henzelf. 
Wij willen graag weten of u uw kind(eren) toestemming geeft om aan de actie mee te doen. 
U kunt dit aangeven via een antwoordstrookje dat u kunt inleveren via uw oudste kind bij ons op school.  
Met het bestellen van de lotenboekjes zijn wij uitgegaan van één lotenboekje per gezin. Dat betekent dat er dus 
10 loten verkocht moeten worden. Voor kinderen die meer loten kunnen verkopen, zijn er extra lotenboekjes 
beschikbaar  en eventueel niet verkochte loten kunnen terug gegeven worden. De actieperiode van de Jantje 
Beton Loterij is van woensdag 10 t/m dinsdag 23 september. 
 
Overblijven 
Onze school beschikt over een prima overblijfregeling waardoor de kinderen tussen de middag op school kunnen 
blijven. Deze moet echter wel kostendekkend blijven werken. Dit is vanaf vorig schooljaar niet meer het geval, 
waardoor de prijs van de strippenkaart per ingang van 1 oktober helaas verhoogd moet worden van  
8x overblijven voor €10 naar de nieuwe prijs van 10x overblijven voor €14. We rekenen op uw begrip. 
 
Koptelefoons 
Als onze leerlingen werken met de tablets (computers) moeten ze uiteraard een koptelefoon op. 
Natuurlijk hebben wij als school koptelefoontjes, maar veel kinderen vinden het fijn en hygiënisch om een eigen 
exemplaar te gebruiken. Wij vinden dat prima. Vanaf groep 3 mogen de kinderen hun eigen koptelefoon 
gebruiken op voorwaarde dat deze in het laatje van hun tafel past naast de andere spullen. Voor de 
kleutergroepen gebruiken we wel de koptelefoons van school, die uiteraard regelmatig schoongemaakt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   Deze koptelefoon is dus te groot 

 


