
        

de 111
e
 verjaardag van Agaat in de 

Zuurtjes van Jaap Robben en 
Benjamin Leroy. Niet voor niets luidt 
het spreekwoord: het leven is een 
feestje, maar je moet zelf de slingers 
ophangen. Tijdens de 
Kinderboekenweek 2014 gaan we 
dat juist met zijn allen doen! 
 
En natuurlijk hebben we onze 
bibliotheek weer uitgebreid met de 
nodige nieuwe en bekroonde 
boeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telfeest! 
Auteur: Jaak Dreesen 

Klein konijn is dol op tellen. En er valt heel wat te 
tellen, want hij is bijna jarig! Zijn verjaardag 

wordt een vrolijk  telfeest.  
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Kinderboekenweek 
Op woensdag 1 oktober gaat de jaarlijkse Kinderboekenweek van start met  
als thema “Feest”. Kinderboekenweek sluiten wij op vrijdag 17 oktober (vrijdag 
voor de herfstvakantie! )af met een tentoonstelling. U bent van harte welkom deze  
tussen 11.00 en 12.00 uur te bezoeken. Op de tentoonstelling is er ook de  
mogelijkheid om boeken te kopen! In samenwerking met boekhandel De Gruijter  
zullen o.a. de bekroonde boeken voor u klaar liggen evenals het  

kinderboekenweekgeschenk.        
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Agenda 
 

7 okt.  Jaarvergadering OR; 

  Aanvang 19.30 uur 

 

7 okt.  Groep 1/2A naar De 

Hooizolder 

 

14 okt.  Theatervoorstelling 

“Oorlogsgeheimen” 

  voor groep 7 en 8 

 

15 okt.  Studiedag voor het 

personeel; alle leerlingen 

vrij 

 

17 okt. Tentoonstelling 

Kinderboekenweek 

  11.00-12.00 uur 

 

18 okt.  Herfstvakantie t/m 26 okt. 

 

obs Roald Dahl  

 literaire basisschool,  

omdat lezen zo  

belangrijk is ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een 

klimtoestel, 

duikelrek, 

schommel, 

zandbak en een 

tafeltennistafel is 

ons schoolplein 

echt een speelplein 

geworden. 

We hebben 

gekozen voor 

duurzaam 

speelmateriaal, 

zodat we nog jaren 

plezier kunnen 

hebben van deze 

investering, bijeen 

gebracht door 

acties en 

sponsoring. 

Feest! 
Met de 60ste Kinderboekenweek 
vieren we het kinderboek. En hoe kan 
dat in een jubeljaar beter dan het 
vieren zelf centraal te stellen, met het 
motto Feest! Want er wordt flink 
gefeest in kinderboeken: 
verjaardagen, Sinterklaas, 
Suikerfeest, schoolfeestjes enzovoort. 
Pippi Langkous maakt van iedere dag 
een feest en ook in de boeken van 
Toon Tellegen wordt flink gevierd. 

 

Maar niet ieder feest verloopt even 
makkelijk of feestelijk. Denk aan Caro 
in Verboden voor mij van Maren  
Stoffels, Bram Botermans in Het leven 
van een Loser. Zwaar de klos! of aan 
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Jaarvergadering Oudervereniging 
Op dinsdag 7 oktober houdt de oudervereniging haar jaarvergadering. We nemen afscheid van ouders die de 
ouderraad gaan verlaten en nieuwe OR-leden worden benoemd. Ook wordt er verslag gedaan van de activiteiten 
in het afgelopen schooljaar en wordt het financieel jaarverslag  ter goedkeuring aangeboden. Tevens komt de 
financiële begroting voor het huidige schooljaar aan de orde, die gebaseerd is op de vrijwillige ouderbijdragen. Dit 
is het geld dat de ouderraad nodig heeft om haar activiteiten te bekostigen.   
Zoals u al in de informatiegids hebt kunnen lezen, gaan de ouderbijdragen en de vergoedingen voor de 
schoolreizen niet omhoog! In onderstaande tabel kunt u de bedragen per groep/leerling aflezen. 

 
Groep Ouderbijdrage Schoolreis Totaal Termijnbedrag 

1-2 30   10   40 15 – 15 – 10  

3 t/m 7 30   30   60 20 – 20 – 20  

8 30 130 160 60 – 50 – 50 

 
Als u de  ouderbijdrage en de schoolreis tegelijk in 1 keer betaalt, dient dit voor 1 december overgemaakt te zijn 
op het rekeningnummer NL66 RABO 0399 3482 55 t.n.v. mw. L. van Klaveren, inz. ouderbijdrage onder 
vermelding van naam en groep leerling(en). U kunt ook in 3 termijnen betalen, met de vervaldata 1 december, 1 
maart en 1 mei.  
 
Ook kan er gespaard worden: 
 

voor groep vanaf bedrag per week aantal 

1 – 2 maandag 6 oktober  € 2 20  

3 t/m 7 maandag 6 oktober  € 2 30 

8 maandag 6 oktober  € 5  32 

 
 Het sparen start op maandag 6 oktober en het geld kunt u of uw kind inleveren bij de leerkracht die de betaling 
vervolgens zal registreren op de spaarkaart. 
 

Studiedag personeel 
Zoals u in de informatiegids hebt kunnen lezen, is er op woensdag 15 oktober een studiedag voor het personeel 
van onze school. Alle leerlingen zijn deze dag vrij!. 

 
Informatieavond 
De informatieavond van 22 september jl. werd weer druk bezocht! Dit geeft aan dat u zich betrokken voelt bij het 
reilen en zeilen van de school van uw kind(eren). Wij zijn hier heel blij mee, dus …. bedankt voor uw komst! 
 

Overblijven 
Met ingang van vorige week zijn we het overblijven tussen de middag iets anders gaan organiseren. 
Op het oude schoolplein hadden we voldoende ruimte om onderbouw en bovenbouw gelijktijdig buiten te kunnen 
laten spelen, maar dit gaat nu niet meer. We hebben dit als volgt opgelost: 
De kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan nu eerst  buiten spelen en daarna  eten. Voor groep 1 t/m 3  is de volgorde 
precies andersom. Na het buitenspelen gaan de overblijvers uit groep 1 t/m 3 om 13.00 uur naar binnen en onder 
begeleiding van een overblijfouder alvast naar hun groepslokaal. Daarna gaan de poorten van het schoolplein 
open en kunnen de kinderen die thuis zijn gaan eten het schoolplein op. 
De kinderen uit groep 4 t/m 8 mogen vanaf 13.00 uur nog een kwartier buiten spelen. Vanaf dat moment hebben 
er ook twee leerkrachten pleinwacht en stopt de verantwoordelijkheid van de overblijfouders. Om 13.10 uur gaan 
alle kinderen naar binnen en naar hun lokaal. 
 

Veiligheid 
Natuurlijk verwacht u dat onze school niet alleen een plek is waar uw kind zich thuis voelt en zich kan 
ontwikkelen, maar dat dit ook gebeurt in een veilige omgeving. In de dagelijkse praktijk op school is een ongeluk  
niet altijd te voorkomen. Maar de kans op een ongeluk kan wel beperkt worden door structurele aandacht voor 
veiligheid en een goede organisatie. Jaarlijks volgen drie leerkrachten de cursus Bedrijfshulpverlener.  
Tot hun taken behoort het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het zorgen voor een goed werkend 
ontruimingsplan. Voor het nieuwe gebouw is inmiddels een nieuw ontruimingsplan opgesteld. Dit ontruimingsplan 
zal  jaarlijks drie keer in verschillende situaties met de leerlingen worden geoefend, bijvoorbeeld ook een keer in 
de middagpauze, wanneer een deel van onze leerlingen aanwezig is bij de overblijf. Binnenkort zullen we voor de 
eerste keer een aangekondigde ontruimingsoefening houden. 
 

 


