De tentoonstelling
over Kinderboekenweek werd druk
bezocht!
Het was dus zeker
een feest.
Helemaal als je in
de Roald Dahlboekwinkel een
handtekening wist te
veroveren van
kinderboekenschrijfster Hermien
Stok, die speciaal
voor deze
gelegenheid
aanwezig was om
uitleg te geven over
een lettertype dat
beter leesbaar is
voor dyslectici.

Agenda
4 nov.
OR-vergadering, aanvang 19.30 uur
4 nov.
Prject Mediawijsheid voor groep 7.
13 nov.
Groep 6+7 naar De Hooizolder
20 nov.
Voorlichting Amnesty International
voor groep 7 en 8

Toekomst en tijdreizen
Het literaire thema voor de maand november luidt “Een zee van tijd”.
Laten we daar ook even de tijd voor nemen!
Ze kijkt naar het verleden en richting toekomst, telt de dagen
van de week en ziet de seizoenen passeren. Ze is opgejaagd en ze
verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid.
Ze zet de tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren.

Het oneindige verhaal
Al in 1982 verscheen ´Het
oneindige verhaal´ geschreven
door Michael Ende voor het eerst in
Nederland. Een jaar later werd het
bekroond
met de Zilveren Griffel.
.
Het boek is inmiddels in
vijfentwintig talen verschenen en
behoort
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van de jeugdliteratuur.
Later is het boek ook verfilmd
onder de titel “The never ending
story”.

Aan het hoofd van het land
Fantasia, hoog in een ivoren
toren, regeert een lief, klein
koninginnetje. Het noodlot wil
echter dat haar gezondheid met
de dag slechter wordt. Ze lijdt
aan een mysterieuze ziekte, die
ook alles te maken heeft met de
afbrokkeling van het
sprookjesachtige domein. En er
is maar één persoon die haar en
Fantasia van de ondergang kan
redden

24+25 nov.
Contactavonden groep 1+2
27 nov.
Activiteit ism de bibliotheek voor
Groep 1/2A en 8.
1 dec. Nieuwsbrief december

obs Roald Dahl
literaire basisschool,
omdat lezen zo
belangrijk is !
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Contactavonden kleutergroepen
Maandag 24 en dinsdag 25 november staan de contactavonden voor de kleutergroepen op het
programma. Maandag 17 november ontvangt u een uitnodiging waarop u uw voorkeur voor datum kunt
aangeven. Op vrijdag 21 november krijgen alle kinderen uit groep 1 en 2 een antwoordstrookje mee
naar huis met daarop dag en tijdstip waarop ouders/verzorgers voor het 10-minutengesprek op school
verwacht worden.
De contactavonden voor groep 3 t/m 8 staan gepland op maandag 8 en dinsdag 9 december.

Samenwerking met boekhandel de Gruijter
Om u te laten profiteren van onze samenwerking met boekhandel De
Gruijter, ontving u begin januari, exclusief voor de ouders van onze
school, een kortingspas! Deze pas, die geldig is tot 31 december
2014, geeft u op vele artikelen 10% korting bij boekhandel de Gruijter,
huishoudcadeaushop de Gruijter en studio de Gruijter.
De korting geldt in verband met vastgestelde verkoopprijzen niet voor: boeken,
tijdschriften, kranten, cadeaubonnen, postzegels en pasfoto's.
Met de dure decembermaand voor de deur een pasje om niet te vergeten te gebruiken!
Vanwege het succes van de kortingspas, krijgt u er ook weer één voor het jaar 2015.
Schoolgids 2014-2015
Er komt in de loop van deze week een nieuwe versie van onze schoolgids die u kunt raadplegen op de
website van onze school: www.obs-roalddahl.nl
Nieuwe Cito-normen
Zoals u weet volgen wij de ontwikkeling van uw kind o.a. met de toetsen die zijn ontwikkeld door Cito.
In het vorige schooljaar heeft Cito de landelijke normen van de toetsen Spelling, Begrijpend Lezen en
Rekenen aangepast. Deze aanpassing heeft consequenties voor het niveau (wij noemen dat de
niveauwaarde) van uw kind op deze toetsen.
In een brief, opgesteld door de directies van de openbare scholen van de stichting OPOPS, wordt
uitgelegd wat dit allemaal inhoudt. De brief treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.
Mobiele telefoons
Steeds meer kinderen beschikken over een mobiele telefoon en nemen deze ook mee naar school.
Hier zijn we in principe niet zo blij mee. Onder schooltijd mag de telefoon immers niet gebruikt worden
en dit geldt ook voor in de pauzes. De school is ook niet aansprakelijk in geval van diefstal of schade.
Dus ….. laat de mobiele telefoon lekker thuis. In geval van nood is de school bereikbaar onder
telefoonnummer 0184-415314 en mochten kinderen om een bepaalde reden naar huis moeten bellen,
kunnen ze dat via hun leerkracht regelen.
Tevredensheidsonderzoek
Het bestuur van stichting OPOPS heeft besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te
houden. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 en voor medewerkers. Volgende week maandag 10 november 2014 ontvangt u van
Scholen met Succes een uitnodiging om digitaal een vragenlijst in te vullen. Ouders, die niet over een
e-mailadres beschikken, ontvangen de vragenlijst per post. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vullen
de vragen in op school.
Overblijven
Tussen de middag kunnen de kinderen onder leiding van onze overblijfouders hun meegebrachte
lunchpakket opeten. Wij gaan er van uit dat het de bedoeling is dat wat meegenomen wordt ook
opgegeten moet worden! Verder is het niet de bedoeling dat er snoep meegegeven wordt.
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