NIEUWSBRIEF FEBRUARI
FILOSOFIE EN MEER

Agenda
7 februari
Groep 5 naar
de Hooizolder
8 en 15 februari
Mediaworkshop groep 8

Literair thema februari: Filosofie
Elk schooljaar besteden we bewust tijd aan het
filosoferen met kinderen. We oefenen om een
filosofisch gesprek te voeren en ervaren wat daarin
heel belangrijk is: leren luisteren naar elkaar en
je onafhankelijk ten opzichte van de ander op stellen.
Filosoferen met kinderen draagt daarom bij aan het
respect dat kinderen voor zichzelf en voor elkaar
ontwikkelen. Omdat het hierbij niet gaat om het vinden
van de juiste antwoorden, kan er ook met heel
jonge kinderen al worden gefilosofeerd. Het gaat er
dan vooral om, dat de kinderen zich bewust worden
van hun eigen gedachten en die leren uit te spreken
voor zichzelf en naar elkaar.
Voorbeelden van vragen waarover gefilosofeerd kan
worden zijn:
•
Is een digitale vriend echt?
•
Gaat onze tijd te snel?
•
Is een optimist gelukkiger dan een pessimist
•
Is smaak aangeboren?

11 en 12 februari		
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken voortgezet
onderwijs groep 8
12 februari
Groep 7 naar de Hooizolder
18 februari
OR-vergadering: aanvang 19.30 uur
22 februari		
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
23 februari t/m 3 maart
Voorjaarsvakantie
4 maart
Nieuwsbrief maart

Mediawijsheid
Mediawijsheid leert kinderen om actief, bewust en
kritisch deel te nemen aan de moderne
mediasamenleving, zodat zij op een verantwoorde en
veilige manier internet en (sociale) media gebruiken,
zich bewust zijn van risico’s en weten hoe ze daarmee
om moeten gaan. In dit kader kregen de leerlingen
uit groep 8 een les over mentale weerbaarheid m.b.t.
sexting.
Deze les werd gegeven door mevr. Thea van Dijk, die
hiervoor met veel enthousiasme haar werkervaring van 11 jaar zedenrechercheur gebruikt.
Op vrijdagmiddag 8 en 15 februari is groep 8 als laatste groep aan de beurt voor de mediaworkshops, die
gegeven worden in samenwerking met vakdocente mevr. Nanda van Heteren.
Studiedag
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle kinderen op vrijdag 22 februari vrij.
Van zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart is het Voorjaarsvakantie.

Adviesgesprekken
In november hebben de leerlingen van groep 8 de Drempeltoets gemaakt. De
resultaten, waar we dik tevreden over zijn, werden al met de ouders besproken. Nu
is het tijd voor de adviesgesprekken. Deze staan op maandag 11 en dinsdag 12
ebruari op het programma en de ouders/verzorgers én de leerlingen uit groep 8 zijn
hier inmiddels voor uitgenodigd. De uitslag van de Drempeltoets is echter niet alleen
bepalend voor het schooladvies.
Het schooladvies wordt door de leerkrachten van groep 8, samen met de schoolleiding, vastgesteld. Dit
schooladvies wordt gebaseerd op de jarenlange relatie tussen de leerling en de school, de rapportages in het
leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkrachten en de drempeltoets. Het schooladvies wordt al in
februari, dus vóór het afnemen van de eindtoets, gegeven. Onze school werkt met de IEP-eindtoets, die dit
jaar afgenomen wordt op dinsdag 16 en woensdag 17 april. De uitslag van deze eindtoets heeft nu minder
gewicht en geldt als second opinion. De score op de eindtoets moet het schooladvies bevestigen. Een betere
uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, leidt tot een verplichte heroverweging van het
schooladvies. Uiteraard worden de ouders bij deze heroverweging betrokken. Een slechtere toets uitslag
heeft geen invloed op het schooladvies.
Onderwijsstaking
Voor de gehele onderwijssector is er op vrijdag 15 maart een
landelijke staking uitgeschreven.
Het ligt in de lijn der verwachting, dat wij hier ook aan
meedoen, waardoor de kinderen deze dag vrij zijn.
Om niemand in de problemen te brengen, zullen we wel voor
“noodopvang” zorgen als u zelf geen opvang kunt regelen.
U wordt binnenkort, in ieder geval nog voor de
voorjaarsvakantie, nader geïnformeerd.

Jantje Beton
De Jantje Beton Loterij had een opbrengst van maar liefst
€1.563,00
De ene helft van het geld is voor de stichting Jantje Beton
en de andere helft is voor de school. Een compliment voor
onze lotenverkopers en een bedankje voor de kopers.
De spaarpot van school t.b.v. speelmaterialen voor de
kinderen heeft zo weer een bodem.

Kunst en cultuur: Circus Tadaa!
Het laatste thema van dit schooljaar is ons kunst- en
cultuurthema “toneel”. We gaan dit thema op
donderdag 16 mei spectaculair van start met een
circusdag i.s.m. Circus Tadaa!
Gedurende de dag maken de kinderen kennis met
circustechnieken zoals éénwielfietsen, goochelen,
jongleren of ballopen. De dag wordt afgesloten met
een voorstelling (aanvang 14.00 uur), waarin alle
kinderen optreden. De kleuters maken per klas een
dierennummer en de kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben een circustechniek gekozen waarmee ze willen
optreden.
Voor deze dag hebben we een groot aantal begeleiders nodig.
Op woensdagavond 15 mei (van 20.00-22.00 uur) wordt er door medewerkers van Circus Tadaa! een uitleg
gegeven, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt de volgende dag. Als u het leuk vindt om
mee te helpen bij deze dag, kunt u zich aanmelden bij één van onze ouderraadsleden of via:
or@obs-roalddahl.nl

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Hieronder alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.
Overige vrije dagen, zoals bijvoorbeeld de studiedagen voor het personeel, zijn hierin nog niet
opgenomen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie		
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie		
Meivakantie		
Hemelvaart		
Pinksteren		
Zomervakantie

za 19-10-2019 t/m zo 27-10-2019
za 21-12-2019 t/m zo 05-01-2020
za 22-02-2020 t/m zo 01-03-2020
vr 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020
za 18-04-2020 t/m di 05-05-2020
do 21-05-2020 t/m zo 24-05-2020
za 30-05-2020 t/m ma 01-06-2020
za 18-07-2020 t/m zo 30-08-2020

Sportdag
De sport- en speldag die voor alle Sliedrechtse basisscholen in de planning stond, gaat dit schooljaar niet
door. Het is niet gelukt om een datum te vinden waarop alle scholen kunnen en tevens de
sportaccommodaties beschikbaar zijn.
Dit betekent dat woensdag 22 mei 2019 voor alle leerlingen een gewone schooldag is.

Van plastic dop tot knikkertegel
Met het project “Van plastic dop tot knikkertegel”
leerden de kinderen hoe schadelijk plastic is voor
het milieu. Door zuinig te zijn in het gebruik van
plastic en wat je wel gebruikt apart in te zamelen, leerden ze mee te helpen aan een duurzaam
milieu. Daarom verzamelden we wekenlang plastic
doppen. Van deze doppen werden knikkertegels
gemaakt, waarvan we er vrijdag 25 januari vijf in
ontvangst mochten nemen.

Redactie:
dhr. J. Bot
admin@obs-roalddahl.nl

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

