NIEUWSBRIEF DECEMBER
SINTERKLAAS, KERSTFEEST EN MEER

Agenda
5 december
Sinterklaasfeest;
’s middags zijn alle
leerlingen vrij
9 december
OR-vergadering; aanvang 19.30 uur
18 december
Kerstviering

Literair thema december: Kerstverhalen
Als onze school na het vertrek van Sinterklaas in
kerstsfeer is gebracht, is dat een uitstekend moment
om de kinderen te laten genieten van mooie
kerstverhalen. Er zijn heel veel kerstverhalen om voor
te lezen, met vaak een morele boodschap. Onze (kerst)
gedachte om iets te doen voor stichting “Gambia
Nyodema, grow with a smile” past daar prachtig bij.

20 december
Laatste schooldag; alle leerlingen
’s middags vrij
6 januari
Eerste schooldag 2020
Nieuwsbrief januari 2020

Caitlin de Ruiter (groep 5) won de tekenwedstrijd rond het Donkere Dagen Offensief. Haar tekening staat nu op de
flyer, waarmee gemeente en politie mensen alert maken op verdachte situaties in de donkere dagen. Deze actie is
mede georganiseerd door Samen voor Sliedrecht.

Ouderbijdrage
Enkele weken geleden ontving u van ons een betaalverzoek voor de
vrijwillige ouderbijdrage van €30,- Dit verzoek werd via ons
administratiesysteem verstuurd.
Heel handig natuurlijk! Maar, elk e-mailadres in onze leerling
administratie ontvangt daardoor een betaalverzoek. Als er aan een
leerling twee e-mailadressen gekoppeld staan, ontvangt u dus ook tweemaal een betaalverzoek.
U hoeft uiteraard maar één keer te betalen. Dat kan niet in termijnen.
Om het bedrag in één keer niet te groot te maken, zijn ouderbijdrage en schoolreisgeld van elkaar
losgekoppeld. In maart 2020 ontvangt u het betaalverzoek voor het schoolreisgeld.
Voor groep 1 en 2 bedraagt dit €12,50 per leerling en voor groep 3 t/m 7 €30,- per leerling.
De kinderen uit groep 8 gaan op meerdaagse schoolreis. Omdat we bij de boeking van de bestemming een
vooruitbetaling moeten doen, hebben de ouders uit groep 8 hier al wel een betaalverzoek voor ontvangen.

Sinterklaas
Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat Sinterklaas ook dit jaar weer
een bezoek brengt aan onze school.
Naar verwachting komt hij op donderdag 5 december om ongeveer 8.40 uur
aan en zullen we hem, met alle leerlingen van onze school en de kinderen van
peuterspeelgroep ’t Klavertje 4, welkom heten op het schoolplein aan de kant
van de Tolsteeg. Natuurlijk mag u daar als ouder ook bij aanwezig zijn. Daarna
gaan we met alle kinderen naar binnen voor het kinderfeest. De foto’s van het
feest zullen we zo snel mogelijk op de website zetten.
’s Middags zijn alle leerlingen van obs Roald Dahl vrij. De peuterspeelgroep is
’s middags geopend van 13.00-15.00 uur. De kinderen van de BSO zijn om 12.00 uur welkom voor de
sinterklaaslunch.

Kerstfeest obs Roald Dahl en PSG ’t Klavertje 4
Op woensdagavond 18 december vieren we met alle kinderen van peuterspeelgroep ’t Klavertje 4 en
de leerlingen van de Roald Dahl gezamenlijk van 17.30 uur tot 19.30 uur op school kerstfeest.
We gaan genieten van een heerlijk kerstdiner en overhandigen op die avond de cadeautjes, die de
kinderen van de Roald Dahlschool gemaakt hebben voor een school in Gambia, aan Lia en Rob de
Wit van de stichting “Gambia Nyodema, grow with a smile”.
Voor het kerstdiner vragen we of er weer ouders zijn die iets willen maken.
Vanaf 9 december hangt er bij ieder lokaal een bord, waarop staat wat er voor die
betreffende groep gemaakt moet worden.
We hebben van vorig jaar geleerd dat er meer variatie zou moeten zijn en de
hoeveelheden wat minder! Als u iets dat op het bord staat wilt maken, haalt u
van het door u gekozen hapje het bovenste briefje van het bord en vult u uw
naam in op het onderste briefje. Om het voor iedereen mogelijk te maken hier
aan mee te doen, mag u de kosten die u maakt voor het bereiden van de hapjes
bij de ouderraad declareren.
Lever bonnetje(s) in een gesloten envelop in bij juf Mina (Roald Dahl) of juf Hilde (PSG ’t Klavertje
4) en u ontvangt uw geld terug! De ouderraad zorgt daarnaast voor het voorgerecht, de
bijgerechten (waaronder frites) en het befaamde toetjesbuffet.
Om van het ophalen van uw kind(eren) iets leuks te maken, is er ook aan u
gedacht! Op het schoolplein aan de kant van de hoofdingang is er niet alleen
een levende kerststal, maar kunt u tevens warme chocolademelk of glühwein
krijgen. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders en verzorgers van de
kinderen van PSG ’t Klavertje 4. Als het kerstfeest om 19.30 uur afgelopen is,
gaat de hoofdingang open en is het de bedoeling dat u uw kind(eren) in de
klas ophaalt. Bij het weggaan, ook weer door de hoofdingang, staat de
Kerstman klaar met voor elk kind nog een aardigheidje!
U wordt nog nader geïnformeerd via de speciale kerstfolder.
Vrijdag 20 december is voor de kinderen de laatste (halve) schooldag.
‘s Middags zijn alle leerlingen vrij. Maandag 6 januari 2020 starten we weer.

Sportactiviteiten
In de kerstvakantie staat het jaarlijkse schoolbadmintontoernooi (vrijdag 27 december) op het
programma. De kinderen die zich hier voor hebben opgegeven, krijgen van onze sportraad
nog nadere informatie over de aanvangstijd, het programma e.d. We rekenen er op dat
iedereen aanwezig is!

Personeelszaken
Met ingang van deze week heeft mevr. Marloes Groeneveld haar
werkzaamheden volledig hervat.
Dit betekent dat zij tot de kerstvakantie groep 7 begeleidt op maandag t/m
woensdag en mevr. Nicole Schippers de donderdag en vrijdag voor haar
rekening neemt. Na de kerstvakantie is mevr. Kayleigh Jansen weer terug
van haar bevallingsverlof. Dan heeft groep 7 op maandag en dinsdag les van
mevr. Nicole Schippers en de rest van de week van mevr. Kayleigh Jansen.
Mevr. Marloes Groeneveld verhuist dan naar de instroomgroep (groep 1D)
die zij samen met mevr. Tessa Groeneveld onder haar hoede zal nemen.
Dhr. Rino Huijzer is voorlopig nog afwezig. Hij wordt, in ieder geval minstens tot de kerstvakantie, vervangen
door mevr. Mira van Poele (maandag), mevr. Nathalie de Rijke (woensdag) en mevr. Corine van Dalen
(dinsdag, donderdag en vrijdag).
Door de verhuizing van mevr. Mira van Poele op maandag naar groep 6, wordt zij op
maandag op haar beurt in groep 5 weer vervangen door mevr. Elize de Ruiter.
Vierde kleutergroep vanaf januari 2020
Evenals vorig jaar starten we in januari weer met een vierde kleutergroep. In deze groep komen de kinderen
die vanaf januari 4 jaar worden. Hun leerkrachten worden mevr. Marloes Groeneveld (maandag t/m
woensdag) en mevr. Tessa Groeneveld (donderdag en vrijdagmorgen).
Bingomiddag

De bingomiddag was een succes! Meer dan 70 kinderen speelden deze middag mee.
Koptelefoons
Als onze leerlingen werken met de tablets moeten ze uiteraard een koptelefoon op.
Natuurlijk hebben wij als school koptelefoons, maar veel kinderen vinden het fijn en
hygiënisch om een eigen exemplaar te gebruiken. Wij vinden dat prima.
Vanaf groep 3 mogen de kinderen hun eigen koptelefoon gebruiken op voorwaarde dat
deze in het laatje van hun tafel past naast de andere spullen.
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