De minieindweek, net
voor de
zomervakantie,
had als thema
‘sprookjes’.
Op de tweede
dag
verhuisden we
met z’n allen
naar en
koninklijk
onderkomen,
dat we nu onze
nieuwe school
mogen
noemen.
Een sprookje
werd waarheid.

Nieuw schooljaar, nieuw gebouw!
Na een hopelijk heerlijke zomervakantie gaan we weer aan de slag!
En hoe! We starten in ons nieuwe gebouw en daar hebben we heel veel zin in.
Hopelijk denken de kinderen daar ook zo over.
We wensen iedereen in ieder geval een leerzaam en leuk schooljaar toe.

Agenda
1 sept.

Start schooljaar 2014-2015

12 sept. Openingsfeest + Roald
Dahl-dag; Thema: Matilda
22 sept. Informatieavond;
Groep 1 t/m 8
29 sept. Nieuwsbrief oktober

Obs Roald Dahl
literaire basisschool, omdat
lezen zo belangrijk is !

Literair thema
september: Roald Dahl
Het eerste literaire thema van het
schooljaar wordt traditiegetrouw
gereserveerd voor Roald Dahl.
Onze school is immers naar
hem vernoemd en op vrijdag 12
september vieren we onze Roald
Dahl-dag. Dit jaar heeft de dag een
extra feestelijk tintje, omdat het
tevens de dag is waarop de opening
van de nieuwe school met de
kinderen wordt gevierd.
Het boek dat we dit jaar als
uitgangspunt voor de feestelijkheden
gebruiken is Matilda.
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BSO op de Roald Dahl
Met ingang van het nieuwe schooljaar
bieden we in samenwerking met SKA
buitenschoolse opvang op onze
school aan.
Kinderen van onze school kunnen
daar voor en/of na schooltijd gebruik
van maken.
Dit betekent, dat de kinderen in hun
vertrouwde omgeving blijven, niet naar
een andere locatie gebracht moeten
worden en heerlijk met hun
schoolgenootjes kunnen spelen,
knutselen, computeren enz.
Als kinderen hun schoolwerk nog even
moeten afmaken, of vast wat huiswerk
willen doen, de juiste materialen zijn
altijd voorhanden!
Geïnteresseerd? Neem gerust contact
op.
e-mail: administratie@skakindercentra.nl
telefoon: 0183-567756
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Nieuwbouw
Wat een feest om vandaag te beginnen in de nieuwe school! Het zal voor iedereen wennen zijn, want er gaat
niets meer op de “automatische piloot”. Ook is nog niet alles echt helemaal klaar. Er zijn nog wat punten die naar
aanleiding van de oplevering verholpen moeten worden, maar het meest springt toch wel het schoolplein in het
oog. De levering van de speeltoestellen heeft vertraging opgelopen en de toestellen worden nu pas volgende
week geplaatst. Ook de groenvoorziening moet nog verder afgemaakt worden.
De verwachting is dat deze week de gevelborden met de naam van de school geplaatst worden.
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, verschijnt er in deze maand elke maandag een nieuwsbrief.
Schoolgids, informatiegids en informatieavond
De schoolgids met de meer algemene informatie, zoals bijvoorbeeld onze visie op het onderwijs, de opzet van
ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen wordt elk jaar geactualiseerd en is vanaf 1 oktober te downloaden op
onze website. Wie toch een schriftelijke versie wil, kan een exemplaar opvragen bij de directie.
Volgende week maandag (8 september) ontvangt u de schriftelijke versie van de informatiegids met actuele en
praktische informatie over het schooljaar 2014-2015.
Op maandag 22 september organiseren we onze jaarlijkse informatieavond. Elke leerkracht vertelt aan de
ouders/verzorgers van zijn/haar leerlingen wat er in dat schooljaar zoal op het programma staat en op welke
manier er gewerkt wordt. Voor een goede samenwerking tussen school, ouders en kind is het zeker van belang
dat u aanwezig bent! Maandag 15 september krijgt elke leerling een uitnodiging mee, waarop ook de tijden
vermeld staan. Elke leerling moet de antwoordstrook voor 19 september inleveren bij de groepsleerkracht.
Informatiescherm
Via ons informatiescherm bij de hoofdingang van onze school houden we u en de kinderen op de hoogte van het
actuele nieuws. Ook zullen we hierop vermelden wie er jarig is. We starten hiermee vanaf vandaag, maandag 1
september, en woensdag hebben we onze eerste jarige! Wie heeft die primeur?
En als één van onze leerlingen in het weekend of de vakantie jarig is, dan staat dit op vrijdag of de laatste dag
voor de vakantie op het scherm.
Inloop
Vorige week donderdagmiddag organiseerden we een inloop voor ouders en leerlingen om de nieuwe school te
bekijken. Deze middag werd druk bezocht, leuk!
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om te komen kijken, bent u natuurlijk altijd welkom, maar noteert u
dan zeker de informatieavond op maandagavond 22 september in uw agenda.
Doorgeven wijzigingen
Voor het up-to-date houden van onze leerlingenadministratie is het belangrijk en noodzakelijk dat wij door u op de
hoogte gesteld worden van wijzigingen in adres, telefoonnummer thuis/werk/mobiel e.d.
Mocht u wijzigingen door moeten geven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur schriftelijk doen?
De school heeft ook een nieuw adres: Deltalaan 204, 3363 AH Sliedrecht.
Naar binnen en naar buiten
Alle kinderen gaan 's morgens en 's middags door de hoofdingang naar binnen. De hoofdingang is aan de kant
van de Locksweer. Om 08.25/13.10 uur gaat de deur open en kunnen de leerlingen uit groep 1, 2 en 3 naar
binnen. De overige groepen verzamelen op de afgesproken plaats en lopen daarna per groep naar binnen. Als u
uw kind in de klas brengt, kunt u daarna ook de uitgang aan de kant van de Tolsteeg gebruiken. U loopt dan als
het ware rond.
Als de school om 12.00/15.15 uur uitgaat, komen de kleuters en groep 3 via de hoofdingang naar buiten. Groep 4
t/m 8 (dit zijn de groepen van de bovenverdieping) verlaten het gebouw via de trap aan de kant van de Tolsteeg.
Personeelszaken
Juf Ria van der Hoeven neemt met ingang van dit schooljaar ouderschapsverlof op en is daardoor voortaan op
vrijdagmorgen vrij. Haar lesgevende taken op deze morgen in groep 1/2A worden overgenomen door juf
Femmeke van Vliet. We heten juf Femmeke van harte welkom in het team van onze school.
Foto’s website
De fotopagina van onze website is stevig gevuld met foto’s van de eindweek! Het is zeker de moeite waard om hier
even naar te kijken.
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