
NIEUWSBRIEF  DECEM BER
SINTERKERST EN MEER!

Literair thema: 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.

Mickey’s Kerstfeest is gebaseerd op A Christmas Carol, een boek van Charles Dickens uit 1843. De personages uit het oorspronkelijke 
verhaal van Dickens worden in dit verhaal vertolkt door allerlei figuren uit Disney-tekenfilms.

Sinterklaas
Uit betrouwbare bron hebben we vernomen, dat Sinterklaas op 
vrijdag 4 december een bezoek brengt aan onze school. Omdat de 
goedheiligman qua leeftijd ook tot een “risicogroep” behoort, zal er 
dit jaar geen aankomst zijn op het schoolplein waar u als ouder bij 
aanwezig kunt zijn. Om een impressie te geven van het  
Sinterklaasfeest, zullen we zo snel mogelijk foto’s van het feest op 
Klasbord plaatsen.
Vrijdagmiddag 4 december zijn alle leerlingen vrij.

Agenda
 
4 december  
Sinterklaasfeest,  
’s middags alle  
leerlingen vrij
 
7 december    
OR-vergadering: aanvang 19.30 uur 
 
16 december   
Kerstfeest 
 
18 december   
Alle leerlingen ‘s middags vrij 
 
19 december 
t/m 3 januari 2021      
Kerstvakantie

4 januari   
Nieuwsbrief januari 2021
 



Kerstfeest obs Roald Dahl en PSG Klavertje 4.
Op woensdag 16 december vieren we op school ons kerstfeest. Uiteraard moeten we de corona-maatregelen 
in acht nemen, maar dat weerhoudt ons er niet van om er een leuk feest van te maken inclusief kerstdiner 
voor de kinderen. Omdat er maar enkele OR-leden mogen helpen en we drukte bij het brengen en halen  
moeten voorkomen, hebben de groepen dit jaar verschillende begin- en eindtijden. Dit kan voor u als ouder 
het vervelende gevolg hebben, dat u “het heen en weer” krijgt!
We hopen dat u dit kunt oplossen en rekenen op uw begrip!
Volgend jaar maken we het goed door u bij het ophalen van de kinderen weer te trakteren op warme  
chocolademelk of glühwein. 
De tijden op woensdag 16 december zijn als volgt:
16.30 - 17.30 uur        psz Klavertje 4
16.45 - 18.15 uur        groep 1/2A+B+C
17.30 - 19.00 uur        groep 3A+B en 4
18.30 - 20.00 uur        groep 5+6
19.00 - 20.30 uur        groep 7+8
Alle kinderen ontvangen dinsdag 8 december een uitnodiging voor het kerstfeest met daarin nog wat nadere 
informatie.

Naar school in Gambia
Vorig jaar hebben we ons uiterste best gedaan om schoolspullen te verzamelen voor de Gambia Nyodema 
Nursery School. De schoolspullen zijn met “corona-vertraging” in Gambia aangekomen. Zoals u op de foto’s 
kunt zien, zijn de leerlingen en leerkrachten er erg blij mee. Dit jaar willen we de kinderen van deze school 
nogmaals helpen. Vanwege corona konden de kinderen lange tijd niet naar school en hun ouders mochten 
niet naar hun werk. Nu de school weer open is, kunnen door geldproblemen lang niet alle kinderen weer naar 
school. Voor slechts vijf euro kan een kind in Gambia naar school. Door middel van een  
flesseninzamelingsactie willen wij helpen om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om weer naar school 
te gaan.
Halverwege de actie staat de teller al op €73,25. Hartelijk dank hiervoor. Dinsdag 1 en 8 december kunnen de 
kinderen weer de lege statiegeldflessen op school inleveren. We hopen na de kerstviering een mooi bedrag te 
kunnen overhandigen aan Sliedrechters Rob en Lia de Wit, die deze school met hart en ziel steunen.



Vierde kleutergroep vanaf januari 2021
Ook dit jaar starten we in januari weer met een vierde kleutergroep. In deze groep komen de kinderen, die 
vanaf januari 2021 vier jaar worden.
Voor deze groep moesten we wel op zoek naar een nieuwe collega. Gelukkig was er aan animo geen gebrek 
om op onze school te komen werken! Uit de vele sollicitanten hebben we gekozen voor dhr. Olaf Methorst, die 
momenteel werkzaam is op de Viermaster te Papendrecht. Meester Olaf heeft ruim 17 jaar ervaring als  
kleutermeester. Hij zal ook na de zomervakantie verbonden blijven aan onze school als opvolger van Mevr. 
M.Erkelens, die met pensioen gaat. 
We hopen dat meester Olaf op maandag 4 januari kan starten. Echter, als zijn opvolgster op de Viermaster aan 
haar opzegtermijn gehouden wordt, zal dat helaas 1 februari worden.
In dat geval krijgen de kinderen uit groep 1D de eerste vier weken les van mevr. Ria van der Hoeven (maandag 
en dinsdag) en mevr. Yvonne Paardekoper (woensdag t/m vrijdag).
We wensen dhr. Olaf Methorst veel succes met zijn nieuwe baan en hopen dat hij zich snel thuis zal voelen op 
onze school. 

Wereldkaarten voor groep 6, 7 en 8.
Meester José Kraaijeveld had een leuke verrassing voor de kinderen 
uit groep 6, 7 en 8. Deze groepen kregen van hem voor in de klas een 
prachtige wereldkaart op canvasdoek. Omdat zijn weerstand laag is, 
was het niet verstandig om deze zelf te komen overhandigen. Gelukkig 
konden de kinderen via foto’s en film laten zien, dat ze erg blij waren 
met dit cadeau. Meester José is afgelopen vrijdag aan een nieuwe (de 
derde) chemokuur begonnen in z’n strijd om zijn vreselijke ziekte te 
overwinnen.

Monitor de Bibliotheek op school
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat  
uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar!

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en  
informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we mee aan een 
onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
• Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een   
 korte digitale vragenlijst in. 
• Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een   
 digitale vragenlijst in. Dit gebeurt op onze school in december   
 2020.

In samenwerking met de plaatselijke bibliotheek onderzoeken we:
• het leen- en leesgedrag van leerlingen  
• de leesmotivatie van leerlingen
• de informatievaardigheden van leerlingen 



Privacy 
In verband met de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) vullen leerlingen 
geen persoonsgegevens in zoals voor- en achternaam en geboortedatum. De privacy van uw kind is  
gegarandeerd, omdat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld. Enkel de groep en leeftijd van uw kind wordt 
vermeld. 
Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit 
melden bij de groepsleerkracht.

Wat wordt er met de resultaten gedaan? 
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in een  
lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen,  
voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft  
opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen. 

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger scoren 
op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor kunnen we 
dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan informatievaardigheden op school, want veel 
scholieren hebben problemen bij het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie. 

  Schoolmaatschappelijk werk (ingezonden bericht)  

Vanaf schooljaar 2020-2021 ben ik, Linda van den Bosch, als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de 
Roald Dahl. 
Graag zou ik nog eens bekendheid willen geven aan de hulp die een schoolmaatschappelijk  
werker kan bieden. 
Veel kinderen hebben een fijne schooltijd. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen hebben extra 
ondersteuning in of buiten de klas nodig. Problemen thuis of op school kunnen hun leer- en/of ontwikkelingsmogelijk-
heden belemmeren. 
De schoolmaatschappelijk werkers geven advies en ondersteuning aan leerlingen, ouders en school om pro-
blemen sneller te signaleren en aan te pakken. 
De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van de basisondersteuning op school. Desondanks is haar 
hulp vertrouwelijk. Hulp kan in de vorm van een eenmalig consult. Uw gegevens worden niet genoteerd, maar 
de schoolmaatschappelijk werker probeert wel mee te denken met de problemen waar u als ouder of waar 
school tegenaan loopt. Ook is het mogelijk om een traject te starten, waarbij er meerdere gesprekken met u 
en/of uw kind gevoerd worden. U moet ten alle tijden toestemming geven alvorens een  
schoolmaatschappelijk werker met uw kind mag praten. Dit gebeurt door middel van het invullen van een  
toestemmingsformulier.



Hoe ziet een traject er voor mijn kind uit? 
De schoolmaatschappelijk werker verzorgt kortdurende begeleiding aan kinderen (gemiddeld 6 gesprekken). 
Tijdens dit traject zijn er (twee-)wekelijks gesprekken met het kind. De hulpvraag van het kind vormt de basis 
van de gesprekken. Gedacht kan worden aan begeleiding bij rouw, faalangst, echtscheiding, geringe  
weerbaarheid en zelfvertrouwen of gedragsproblemen.

Als blijkt dat de kortdurende begeleiding niet voldoende is, dan zal de schoolmaatschappelijk werker dit  
bespreken met het kind en de ouders/verzorgers. Na het verkrijgen van hun toestemming, kan de  
schoolmaatschappelijk werker verwijzen en begeleiden naar een vorm van gespecialiseerde hulpverlening.

Kan ik als ouder/verzorger ook begeleid worden? 
De schoolmaatschappelijk werker biedt een kortdurend traject aan ouders (gemiddeld 6 gesprekken) voor 
ouderbegeleiding. Er is aandacht voor de vaardigheden van ouders/verzorgers om te zorgen dat zij  
ondersteuning kunnen geven aan hun kind bij een lastige situatie. Ook wanneer er gekozen wordt voor een 
traject voor het kind, verwacht de schoolmaatschappelijk werker betrokkenheid en inzet van de ouders tijdens 
het traject. Zij zijn de belangrijkste schakel in het ondersteunen van de verandering die hun kind probeert te 
bereiken.

Hoe kunt u mij bereiken? 
U kunt mij op verschillende manieren bereiken. In de oneven weken ben ik op donderdag van 8.30-9.30 op 
school aanwezig voor vragen tijdens het inloopspreekuur. U kunt mij ook benaderen via de intern begeleider, 
mevr. Mira van Poele. 
Ik ben ook iedere dinsdag aanwezig in het Bonkelaarhuis in Sliedrecht waar gesprekken gepland kunnen  
worden. U kunt mij op mijn werkdagen bereiken via telefoon, email of whatsapp om uw vragen te stellen. 
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Met vriendelijke groet,

Linda van den Bosch
Schoolmaatschappelijk werker/ jeugdprofessional
@: l.vandenbosch@bonkelaarhuis.nl
T: 06-89991006

Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7
3363 EL Sliedrecht
www.bonkelaarhuis.nl
T 0184 – 420539
M 06 - 89991006

admin@obs-roalddahl.nl
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