AGENDA
3 maart
OR-vergadering, 20.00 uur
5 maart
Activiteit i.s.m. de bibliotheek
voor groep 6 en 1/2A
9 en 10 maart
Contactavonden voor groep 1
t/m 7
16 maart
Start “Week van het Openbaar
Onderwijs”
20 maart
Wereldverteldag

Thema maart: Verhalen vertellen
Een verhaal vertellen is niet
zomaar een activiteit die je
“tussen neus en lippen”
uitvoert. Met een mooi
verhaal kan veel bereikt
worden. Door het luisteren
naar verhalen ontwikkelen
leerlingen hun luistervaardigheid en worden de
woordenschat en het
concentratievermogen
vergroot. Als kinderen zich
betrokken voelen bij het
verhaal, stimuleert dat het
denken over hoe je een
probleem aan kunt pakken
en stimuleert het de
verbeeldingskracht.
Hoewel voorlezen en
vertellen in het eerste
opzicht op elkaar lijken,
kunnen ze een heel ander
effect hebben op de
kinderen.
Een verteller kan namelijk
rondlopen, zijn lijf en handen
gebruiken en heeft de
mogelijkheid om meer een
ervaring te creëren dan een
voorlezer. Vertellen is een
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ware kunst!
En op 20 maart is het Wereldverteldag!
Een mooie gelegenheid voor
ons team om de kunst van het
verhalen vertellen weer eens
in de praktijk te brengen.

30 maart
Nieuwsbrief april
8 april
Studiedag personeel
Alle leerlingen zijn deze dag
(woensdag) vrij.

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

Foto’s Valentijns-disco
Op de website van onze
school staan prachtige foto’s
gemaakt tijdens de Valentijnsdisco.
Onze fotografen Hanita van
Valen en Edith Kloens hadden
een prachtig decor compleet
met attributen gemaakt om de
kinderen te fotograferen.
Het resultaat mag gezien
worden met de complimenten
aan Edith en Hanita.
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Contactavonden
Het is weer bijna tijd voor de contactavonden voor het tweede rapport. Deze contactavonden
voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen uit groep 1 t/m 7 staan volgende week op het
programma en wel op maandag 9 en dinsdag 10 maart.
U heeft hier vandaag een uitnodiging voor ontvangen. Uw inschrijving moeten we uiterlijk
woensdag 4 maart hebben ontvangen! Dan ontvangt u donderdag 5 maart van ons weer bericht
over dag/tijdstip, waarop u wordt verwacht.
We ontvangen u aan de koffietafel beneden voor het speellokaal. Daar wordt u vervolgens door
de leerkracht opgehaald, zodra u aan de beurt bent.
Parkeren
Ondanks de ruime parkeerplaats bij de school is het toch een drukte van belang bij het brengen
en halen van kinderen, zeker als het slecht weer is.
In gezamenlijk overleg met de Anne de Vriesschool en de Gemeente Sliedrecht hebben we een
aantal maatregelen afgesproken, die de komende tijd zichtbaar zullen worden.
De lus rondom de parkeerplaatsen zal eenrichtingsverkeer worden, waarbij een zone
aangegeven zal worden als “Kiss & Ride”. Vooral dit laatste is van belang om de doorstroming
niet te blokkeren. Daarnaast is er een invalidenparkeerplaats nodig. Dit zal de parkeerplaats
worden waar nu vaak oranje pylonen staan. Tegenover deze parkeerplaats is een vak en dat is
geen parkeervak, maar een insteek om de auto te kunnen keren. Dit zal ook duidelijker
aangegeven gaan worden, nu alleen zichtbaar aan de afwijkende kleur van de bestrating.
Daarnaast worden er nog enkele maatregelen genomen om de verkeerssituatie op het fietspad
langs de school veiliger te maken.
Voor onze school betekent dat een vak, waar ouders hun fiets even kunnen neerzetten bij het
wegbrengen of ophalen van hun kind(eren) zonder dat daarbij het voetpad geblokkeerd wordt.
De klassen rond
Op je verjaardag de klassen rond met je verjaardagskaart is echt een traditie. Daar willen en
gaan we niet aan tornen, maar we willen u wel graag herinneren aan de afspraak die gemaakt
is over het trakteren. Uiteraard mag de jarige zijn of haar klasgenootjes trakteren, maar het is
niet de bedoeling dat er ook nog getrakteerd wordt aan leerlingen in andere klassen. Dit hebben
we indertijd afgeschaft, omdat het vaak dezelfde kinderen zijn die wat krijgen.
Pasjes De Gruijter
Bij de uitnodiging voor de contactavonden heeft u ook de nieuwe kortingspas van De Gruijter
ontvangen. Door een veranderde bedrijfsvoering heeft het verstrekken van de pasjes wat langer
geduurd dan de bedoeling was. Tevens heeft De Gruijter besloten tot een wijziging in het
aanbod waarvoor de 10% korting geldt. Etenswaren, cd’s en dvd’s vallen niet meer onder de
10% korting, omdat de winstmarge dit niet langer toelaat. Pasfoto’s vallen nu wel onder de
10% korting, overige fotografie niet.
Voorleeswedstrijd
De voorleeskampioen 2015 van onze school, Jip Hazelhorst uit groep 8, is ook winnaar
geworden van de tweede ronde waarin hij de voorleeskampioenen van de andere Sliedrechtse
scholen versloeg. Jip is nu door naar de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd die
gehouden wordt op zaterdag 18 maart.
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