
     AGENDA 
 
2 april 
Paasfeest  met een continu-
rooster van 08.30-14.00 uur 
 
3 t/m 6 april 
Paasvakantie (lang weekend) 
 
8 april 
Studiedag personeel 
Alle leerlingen zijn deze dag 
(woensdag) vrij 
 
10 april 
Groep 8 naar De Hooizolder 
 
13+14 april 
Theaterdagen “Opa en de 
Reismachine” 
 
14 april 
OR vergadering: aanvang 20.00 
uur 
 
16 april 
Verkeersexamen groep 7 
 
24 april 
Koningsspelen 
 
25 april t/m 10 mei 

Meivakantie 
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                Er werden aardig wat verhalen verteld op Wereldverteldag 2015. 
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 Thema april: Opa en de Reismachine 

 
 
Opa heeft veel kleinkinderen. Er is 
echter een probleem, ze wonen 
allemaal ver weg. En opa zou maar 
wat graag bij hen op visite gaan. 
Dan kan hij zijn kleinkinderen eens 
in het echt zien. Op de televisie 
heeft Opa een reclamefilmpje 
gezien van Fanja Fantasie. Zij heeft 
een reisbureau voor onmogelijke 
reizen. Zij zou met haar reismachine 
een reis kunnen samenstellen, 
zodat hij al zijn kleinkinderen kan 
bezoeken. Opa vindt het wel een 
beetje spannend, maar besluit zijn 
koffer toch maar te pakken en …. 
 

 
 
 
 
 
 

Ter ere van de opening van 
ons nieuwe gebouw kregen 
we van de Gemeente 
Sliedrecht een theaterproject 
aangeboden voor de 
kinderen van zowel de Anne 
de Vriesschool als onze 
school. Maandag 13 april en 
dinsdag 14 april staan deze 
theaterdagen op het 
programma. 
Er zal onder leiding van 
acteurs van Projectbureau 
Grote Broer een voorstelling 
worden ingestudeerd van 
ongeveer één uur, waarin de 
groepen van de twee 
scholen steeds een korte 
scene voor hun rekening 
nemen. Op maandag zijn 
van onze school groep 1/2A, 
1/2B, 4, 5 en 7 aan de beurt. 
De andere groepen ( 1/2C, 
3, 6 en 8) zijn op dinsdag 
aan de beurt. 
Op beide dagen is de 
voorstelling van 14.00-15.00 
uur in het speellokaal en u 
bent van harte welkom om te 
komen kijken. 

 

Obs. Roald Dahl literaire basisschool, 

omdat lezen zo belangrijk is ! 
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Parkeren Locksweer 
Vele tientallen jaren hebben de bewoners van de Locksweer overlast gehad van autoverkeer 
door hun straat naar en van de Anne de Vriesschool of onze school. Met de bouw van de 
nieuwe school zou dit tot het verleden behoren. Dit leek aanvankelijk ook zo te zijn, maar 
steeds vaker gebeurt het dat de Locksweer toch weer gebruikt wordt als route naar de scholen. 
Enkele bewoners hebben hier hun ongenoegen over kenbaar gemaakt en eerlijk gezegd, 
kunnen we hen hier geen ongelijk in geven. We doen ouders/verzorgers van beide scholen 
daarom een dringend verzoek, om de Locksweer niet meer te gebruiken als route naar de 
scholen. 
Namens de bewoners van de Locksweer bedankt voor uw begrip.  
 
Van Schoolplein tot Speelplein  
Vanaf maart start het project “Van Schoolplein tot Speelplein”. Door direct na schooltijd het 
schoolplein om te toveren tot sportplein/speelplein kunnen de kinderen weer ervaren hoe leuk 
het is om buiten te spelen. Samen met studenten van de opleiding Sport en Bewegen zal 
meester Cas vanaf maart tot aan juni de Sliedrechtse scholen bezoeken met uitdagend sport- 
en spelmateriaal. Het schoolplein wordt ingedeeld in verschillende vakken met ieder zijn eigen 
sport of spel. Van voetbal, tennis, korfbal, tikspelen tot aan jongleren en balanceren.  
Voor ieder wat wils! De activiteit is voor groep 1 t/m 8 en de kinderen hoeven zich niet aan te 
melden. Voor onze school staan de volgende data gepland: maandag 16 maart, maandag 30 
maart, maandag 13 april, maandag 11 mei en maandag 8 juni. We starten om 15.15 uur en het 
duurt tot 16.30 uur.  
Ook ouders, opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken of lekker mee te 
doen! Gezellig sporten en bewegen op het schoolplein!  
Mocht de activiteit vanwege slecht weer niet door kunnen gaan, dan melden we dit op onze 
website: www.obs-roalddahl.nl  
 
Voor het overzicht 
Als de kinderen tussen de middag overblijven, is het zo geregeld dat de overblijvers uit groep 1 
t/m 3 eerst eten en daarna buiten spelen. Om 13.00 uur gaan deze kinderen weer naar binnen 
en dragen de overblijfouders de verantwoordelijkheid over aan de groepsleerkracht. Daarna 
gaat om 13.10 uur de deur open voor de andere kinderen. Om het overzicht te bewaren is het 
voor de overblijfouders ondoenlijk als kinderen die niet overblijven al eerder naar binnen komen. 
De kinderen die niet overblijven moeten dus wachten, totdat voor hen de deur wordt 
opengedaan door één van de leerkrachten. 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Jorien Besemer en sinds begin februari sta ik enkele  
dagen voor groep 7. Ik ben bezig aan mijn afstudeerstage en  
ben erg blij dat ik dat op deze school mag doen. Het is hier erg  
gezellig en leerzaam. Ik blijf hier tot de zomervakantie en in die  
tijd zal ik nog vele opdrachten moeten uitvoeren voor en naast de klas.  
Ik weet inmiddels dat het een 'slimme' klas is, dus mijn doel is  
vooral om de kinderen te blijven uitdagen om meer te leren.  
Ik heb er zin in en hoop u snel te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet,  
Jorien Besemer.  
 
 

 
 
 
 
 


