NIEUWSBRIEF AUGUSTUS
NIEUW SCHOOLJAAR EN MEER

Agenda
30 augustus
1e schooldag 2021-2022
6 september
Nieuwsbrief september
6 september
OR-vergadering: 19.30 uur
Nieuw schooljaar!
We hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke,
lange en fijne vakantie.
Maar … aanstaande maandag moeten we weer aan de
slag.
Wij hebben er heel veel zin in en hopelijk denken de
kinderen daar ook zo over.
We wensen iedereen in ieder geval een leerzaam en leuk
schooljaar toe!

Informatiegids, schoolgids en informatieavond
De informatiegids, met actuele en praktische informatie over het schooljaar 2021-2022, en de schoolgids,
waarin we de werkwijze van onze school beschrijven, staan inmiddels op onze website. Wie van één of beide
gidsen een papieren versie wil, kan een exemplaar opvragen bij de directie.
In de week van maandag 20 t/m vrijdag 24 september, wordt er voor elke groep via Teams een online
informatie uurtje georganiseerd. 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 online aanwezig bent!

Doorgeven wijzigingen
Voor het up-to-date houden van onze leerlingenadministratie is het noodzakelijk dat wij door u op de hoogte
gesteld worden van wijzigingen in e-mailadres, telefoonnummer thuis/werk/mobiel e.d.
Aanstaande maandag ontvangt u ons zgn. calamiteitenformulier, waarop u deze gegevens kunt invullen en
vragen wij u tevens om toestemming voor het publiceren van foto’s waarop uw kind staat, zoals bijvoorbeeld
op Klasbord of de fotopagina van de website.
We ontvangen graag uiterlijk vrijdag 3 september van elke leerling het formulier retour! Alvast bedankt.

Personeelszaken
Nieuw in ons team zijn dit schooljaar dhr. Martijn de Zeeuw en mevr. Joyce
Blijenberg. We wensen hen veel succes met hun nieuwe baan en hopen dat ze zich
snel thuis voelen op onze school. In deze nieuwsbrief stelt dhr. Martijn de Zeeuw
zich voor. In de nieuwsbrief van september is mevr. Joyce Blijenberg aan de beurt.

Beste ouders / verzorgers,
Mijn naam is Martijn de Zeeuw. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik
werkzaam op obs Roald Dahl in groep 7. Ik kom zelf uit Dordrecht en kan niet
wachten om te starten op deze fantastische school. Ik ben vader van een lieve
dochter, een ondeugend zoontje en een net zo’n ondeugend bonuszoontje. In
mijn vrije tijd ben ik graag op reis. De laatste jaren is dit echter wat lastiger
geworden door de hele situatie waarin we ons bevinden. Maar ik weet
inmiddels dat we in een prachtig land wonen waar ook allerlei leuke
activiteiten te doen zijn en waar er nog genoeg mooie plekjes goed verborgen
zijn gebleven voor de grote mensenmassa.
Ik sta dit jaar alweer 16 jaar voor de klas. Ik heb vooral veel onderwijservaring
in de bovenbouw. Ik ben jarenlang meester van groep 8 geweest en heb ook
vele jaren in groep 7 gewerkt. Ik ben als meester altijd veel bezig met
kinderboeken en lezen. Het is dan ook een eer om te mogen gaan werken op
een school die de naam draagt van één van de meest fantastische
kinderboekenschrijvers uit de geschiedenis. Naast lezen is creativiteit een
andere belangrijke eigenschap die ik graag in de praktijk breng.
Ik probeer altijd zo goed mogelijk te kijken naar wat een kind bij mij in de klas
nodig heeft om zo goed mogelijk te presteren. Uiteraard begint dit met een
goede leeromgeving. Mijn aandacht zal de komende tijd dan ook zeker uitgaan
naar het creëren van een fijne sfeer in de groep.
Ik hoop u spoedig te mogen verwelkomen om nader kennis te maken.
Met vriendelijke groet,
Martijn de Zeeuw.

Overblijven
Als u van onze overblijfregeling gebruik wilt maken, moet u voor uw kind(eren) een
leerling profiel aanmaken, overblijfdagen inplannen en overblijftegoed kopen. Het
overblijven kost €1,75 per keer.
Hoe dit moet, leest u op de startpagina van obs-roalddahl.isy-school.nl
Voor het aanmelden van uw kin(eren) heeft u een registratiecode nodig. Deze kunt
u op school aanvragen.

Coronamaatregelen
Helaas zijn we genoodzaakt om nog steeds de nodige corona maatregelen in acht te nemen. In de brief van
ons bestuur (zie bijlage 1) kunt u lezen wat de belangrijkste richtlijnen zijn waaraan we ons bij de start van
het nieuwe schooljaar moeten houden.
De meest actuele beslisboom is als bijlage 2 toegevoegd.
De geldende afspraken rondom halen en brengen van leerlingen blijven van kracht.
In bijlage 3 kunt u deze nog even nalezen.
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