
NIE UWSBRIE F  F E BRUARI
VALENTIJNSDISCO EN MEER

Agenda
 
10 februari 
Valentijnsdisco

13 februari                     
OR-vergadering;  
aanvang 20.00 uur

13 februari    
Start “Week van de Poëzie” 

16 februari                           
Groep 7 naar De Hooizolder

20+21 februari  
Oudergesprekken groep 1 t/m 8

23 februari   
Bibliotheekactiviteit voor groep 7

24 februari   
Studiedag; alle leerlingen zijn deze 
dag vrij

25 februari t/m 5 maart       
Voorjaarsvakantie 

6 maart       
Nieuwsbrief maart 

Literair thema februari: “ Maximiliaan Modderman  
geeft een feestje”. 
De nationale Voorleesdagen zijn in volle gang en er wordt 
in alle groepen volop voorgelezen. Natuurlijk ook uit 
het boek “Maximiliaan Modderman geeft een feestje”.                                                                                                                  
Als Maximiliaan Modderman alleen thuis is, organiseert hij een 
feestje voor zijn speelgoedbeesten. Met taart! Maar het wordt 
wel een wild feestje en een vies feestje.
Ons feestje op vrijdagavond 10 februari, de Valentijnsdisco, 
moet natuurlijk geen vies feestje worden!



Personeelszaken
Vanaf 1 februari is mevr. Adeline Dool nieuw in ons team.
Zij zal op woensdag t/m vrijdag groep 1/2B  gaan begeleiden en is daarmee tot de zomervakantie de  
vervangster van mevr. Margot Kniep.
We wensen juf Adeline veel succes met haar nieuwe baan en hopen dat zij zich snel thuis voelt op onze school.  
Hieronder stelt zij zich aan u voor. 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Mijn naam is Adeline Dool. Ik woon in Papendrecht samen met mijn gezin. Ik heb drie zonen van 9, 6 en 2 jaar 
oud. De afgelopen 2 jaar heb ik op een leuke school in Rotterdam gewerkt. Ik was daar ook juf van de kleuters. 
Na 2 leuke jaren wil ik weer dichterbij gaan werken en ik ben heel blij dat ik op de Roald Dahl mag komen 
werken. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn gezin. We gaan graag kamperen, naar het strand,  
het bos, de speeltuin of de dierentuin. 
Ik kijk er naar uit om de kinderen en de ouders te ontmoeten!

Tot snel!
Adeline Dool

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. 
Aan het eind van dit schooljaar ga ik (Jan Bot) na 44 jaar “Roald Dahl” met pensioen.
Dat betekent dat er een nieuwe directeur op onze school benoemd moet worden. De sollicitatieprocedure 
start deze week met het uitzetten van de vacature. In eerste instantie wordt de vacature voor een nieuwe  
directeur intern, dus binnen de stichting OPOPS, uitgezet. Vervolgens worden er nog voor de  
voorjaarsvakantie sollicitatiegesprekken gehouden.
De sollicitatiecommissie bestaat naast leden van het bestuur van OPOPS uit:
   •   Dhr. Stefan Steenstra (namens de oudergeleding van de MR),
   •   Mevr. Lisanne Kranendonk (namens de personeelsgeleding van de MR) 
   •   Mevr. Suzan Roos (namens het team).
We verwachten u in de nieuwsbrief van maart te kunnen vertellen, wie vanaf schooljaar 2023-2024 de nieuwe 
directeur zal zijn van onze school.



Valentijnsdisco 
Op vrijdagavond organiseren we voor alle groepen Valentijnsdisco met  
DJ Ronnie McGee. Het wordt zeker geen “Maximiliaan Modderman Feestje” 
want de dresscode is netjes/chique.
•   We starten de avond met groep1/2A, 1/2B en 1/2C die van 18.00-19.00 uur 
aan de beurt zijn.
Tussen 17.45-18.00 uur kunnen de kinderen via de hoofdingang naar hun 
eigen klas gebracht worden. Als de groepen compleet zijn en de ouders weer 
weg zijn (graag via de deur van het trappenhuis aan de achterkant van de 
school), gaan de kinderen met hun leerkrachten naar de disco. Om 19.00 uur 
kunnen de kinderen  uit deze groepen weer opgehaald worden bij de deur van hun lokaal aan het schoolplein.
•   Ook om 19.00 uur mogen de kinderen uit groep 3, 4 en 5 naar binnen voor hun disco uurtje.
Zij moeten om 20.00 uur opgehaald worden bij de deur van het trappenhuis aan de achterkant van onze 
school (de deur tegenover de tafeltennistafel).
•   De kinderen uit groep 6 t/m 8 kunnen om 20.00 uur door de hoofdingang naar binnen. Ook zij verlaten het 
gebouw door de deur van het trappenhuis en we verwachten dat ook zij door een volwassene opgehaald  
worden.
 
We realiseren ons dat het halen/brengen van meerdere kinderen een hele organisatie kan zijn.  
Elkaars kind(eren) meenemen kan een oplossing zijn.  
Het is alleen niet mogelijk om één van uw kinderen een uur eerder te brengen of een uur later op te halen.
We rekenen op uw begrip en medewerking om er voor iedereen een leuke Valentijnsdisco van te maken!

Studiedag personeel  
Op vrijdag 24 februari is er een studiedag voor het personeel van onze school. 
De kinderen zijn deze dag, die vooraf gaat aan de voorjaarsvakantie, vrij.

Oudergesprekken  
De oudergesprekken voor groep 1 t/m 8 naar aanleiding van het eerste rapport 
staan gepland op maandag 20 en dinsdag 21 februari. U wordt hier via Parro 
voor uitgenodigd. De leerkrachten zetten keuzemomenten open, waarop u 
zich kunt inschrijven. Op woensdag 8 februari worden als eersten de ouders 
uitgenodigd die twee of meer kinderen bij ons op school hebben. Deze groep 
ouders is dan in de gelegenheid om de gesprekken op hetzelfde dagdeel in te plannen. Tussen twee  
gesprekken moet wel steeds een tussentijd aangehouden worden van 10 minuten! Op donderdag 9 februari 
worden vanaf 16.00 uur alle andere ouders uitgenodigd om hun oudergesprek in te plannen, waarvoor zo 
nodig extra momenten worden opengesteld. De oudergesprekken worden op school gehouden.

admin@obs-roalddahl.nl
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