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Agenda
 
5 december 
Sinterklaasfeest:  
alle leerlingen ’s  
middags vrij

21 december              
Kerstfeest

23 december         
Vrije middag voor alle leerlingen.

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 Unicef past daar prachtig bij. Dit jaar zeten we ons in voor de actie 
“Van iedere klas een tas”, waaraan ook psz. ’t Klavertje4 meedoet.

Een tas gevuld met schriften, pennen, kleurpotloden en nog veel meer: de symbolische waarde van een  
UNICEF-rugzak is voor een kind minstens zo groot als het praktische nut.
Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én een samenleving. Het betekent kansen 
voor de toekomst. Daarom zorgt UNICEF ook voor de training van docenten, voor veilige (nood)lokalen, en 
voor onderwijsmethodes die in crisissituaties gebruikt kunnen worden. Ook let Unicef extra op kwetsbare 
groepen, zoals meisjes, kinderen die moeten werken en kinderen met een handicap. Omdat ieder kind recht 
heeft op onderwijs, als cadeau voor het leven.
Elke groep heeft deze maand als doel om € 20,- te verdienen. Hoe de groep(en) van uw kind(eren) dit gaan 
doen, hoort u via Parro. Met € 20,- kan UNICEF  een kind een jaar lang schoolmaterialen geven, zodat het een 
heel jaar goed onderwijs krijgt. Een tas met boeken, potloden, krijt, schriften; alles wat nodig is om waar dan 
ook ter wereld een kind te helpen rekenen, schrijven en ontwikkelen.



Personeelszaken 
Helaas heeft mevr. Margot Kniep zich ziek gemeld en we verwachten dat 
zij voor een langere periode afwezig zal zijn. Haar vervanging in groep 1/2B 
wordt tot 1 februari 2023 op woensdag gedaan door mevr. Joke Thijsse en op 
donderdag en vrijdagochtend door mevr. Marijn Dikkeboom.  
Omdat laatstgenoemde nog met haar opleiding bezig is, werkt zij onder  
verantwoording van dhr. Olaf Methorst.

Op maandag en dinsdag heeft groep 1/2B uiteraard gewoon les van mevr. Ria van der Hoeven.
Vanaf 1 februari 2023 hopen we een nieuwe collega benoemd te hebben, die de vervanging  
van mevr. Margot Kniep voor zijn/haar rekening zal nemen.

Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek brengt aan onze 
school. Naar verwachting komt hij op maandag 5 december om ongeveer 8.40 uur aan en zullen we hem met 
alle leerlingen van onze school 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.
 
’s Middags zijn alle kinderen vrij!

Kerstfeest obs Roald Dahl en ’t Klavertje 4 
Op woensdagavond 21 december vieren we met alle kinderen van ’t Klavertje4 en de leerlingen van de Roald 
Dahl gezamenlijk op school kerstfeest.  
Voor de kinderen van de Roald Dahl is dit van 17.30 uur tot 19.30 uur. De tijden voor de kinderen van  
’t Klavertje4 wijken hier iets van af, maar daar volgt nog nadere informatie over. 
We gaan genieten van een heerlijk kerstdiner en overhandigen op die avond tevens de opbrengst van “Van 
iedere klas een tas” aan Unicef. 
  
Via Parro (Ouderportaal voor psz ’t Klavertje4) zal er voor elke groep gevraagd worden of er ouders zijn die iets 
willen klaarmaken voor het kerstdiner. Dit verzoek, met suggesties en aantallen, zal op woensdag 7  
december verstuurd worden. Om het voor iedereen mogelijk te maken hieraan mee te doen, mag u de kosten 
die u maakt voor het bereiden van de hapjes bij de ouderraad declareren.   
Lever de bonnetje(s) in een gesloten envelop in bij juf Mina (Roald Dahl) of juf Patricia (’t Klavertje 4) en u  
ontvangt uw geld terug!  
De ouderraad zorgt daarnaast voor het voorgerecht, het drinken en het befaamde toetjesbuffet. 

Sinterklaas



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 van obs Roald Dahl 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  
‘t Klavertje4. 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 23 december is voor de kinderen de laatste (halve) schooldag.  
‘s Middags zijn alle leerlingen vrij. Maandag 9 januari 2023 starten we weer. 

admin@obs-roalddahl.nl
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Sportactiviteit
In de kerstvakantie (donderdag 29 december) staat het jaarlijkse schoolbadmintontoernooi 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!


