NIEUWSBRIEF JANUARI

NATIONALE VOORLEESDAGEN EN MEER

Agenda
7 januari
Activiteit i.s.m. de
bibliotheek voor groep
4 en 5
7 januari
Groep 1/2 A naar De Hooizolder
Het team van obs Roald Dahl wenst u een gezond en
gelukkig nieuwjaar.
Literair thema januari: “Moppereend”
“Moppereend” is het prentenboek van het Jaar 2020
Eend is erg mopperig, want de vijver is opgedroogd en ze
heeft niemand om mee te spelen. Boven haar hoofd
verschijnt een klein grijs wolkje. Ze ontmoet allerlei
dieren, maar die spelen spelletjes waar zij als eend niet aan
wil deelnemen. Het wolkje boven haar hoofd wordt groter
en groter, tot het “megantisch’ groot is. En dan wordt de
grijze wolk blauw, paars en geel en uiteindelijk zwart en
barst er opeens een enorme regenbui los. Alle dieren spelen
in de regen en na de regen komt de regenboog in al haar
kleuren.

9 januari
Activiteit i.s.m. de bibliotheek voor
groep 8
9 januari
Groep 1/2 C naar De Hooizolder
14 januari
OR-vergadering, 19.30 uur
17 januari
Activiteit i.s.m. de bibliotheek voor
groep 4
22 januari
MR-vergadering, 19.45 uur
22 januari
Start Nationale Voorleesdagen
29 januari
Open Dag
30-31 januari
Onderwijsstaking

Een prentenboek waarin de boosheid van de eend mooi is uitgewerkt in de
grijze wolk boven haar hoofd. Die wordt naarmate eend zich steeds slechter
voelt, groter tot hij barst. Kinderen zullen deze emotie heel goed herkennen en
ook, dat het daarna weer goed komt.
Het is belangrijk dat kinderen leren om over hun gevoelens te praten en
denken. Kinderen die hun gevoel niet kunnen verwoorden, worden
bijvoorbeeld agressief of trekken zich terug. Hoe ouder kinderen zijn, hoe meer
van hen wordt verwacht dat ze met taal uiting geven aan hoe ze zich voelen.
Waar een kleuter nog mag huilen of stampvoeten als iets hem niet zint of iets
niet lukt, vinden we dat bij een kind uit groep 8 ongepast.
Bij ons op school besteden we aandacht aan het verwoorden van gevoelens als onderdeel van de
sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen. We gebruiken hier de methode
Kwink voor.
Om het thema in stijl af te sluiten, na regen komt immers zonneschijn, organiseren we in samenwerking met
onze ouderraad een feestje op vrijdagavond 7 februari.
De kinderen ontvangen hier binnenkort een uitnodiging voor.

Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel
plezier. Om dit onder uw aandacht te brengen, worden jaarlijks de Nationale Voorleesdagen gehouden.
Deze zijn dit jaar van 22 januari t/m 1 februari 2020.
Maar als u de allerkleinsten gaat voorlezen, welke prentenboeken kiest u dan?
Uit het enorme aanbod maakt een jury van jeugdbibliothecarissen jaarlijks een selectie: de Prentenboek Top
Tien 2020. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het Prentenboek van het Jaar is dat het boek,
naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie
met de kinderen en voor verwerking in hun spel.

Open Dag
Zoals elk jaar wordt er weer een Open Dag georganiseerd voor ouders/
verzorgers die hun kind(eren) voor het cursusjaar 2020/2021 moeten
opgeven voor het basisonderwijs.
Deze Open Dag wordt gehouden op woensdag 29 januari van
8.30 - 12.30 uur en ‘s avonds van 19.00 - 21.00 uur.
Wij hopen natuurlijk op een grote belangstelling en voldoende aanmelding!
Kent u ouders die een basisschool moeten kiezen? Brengt u onze Open Dag
gerust onder hun aandacht!

Personeelszaken
Dhr. Rino Huijzer is voorlopig nog afwezig. Zijn vervanging in groep 6 wordt vervuld
door mevr. Mira van Poele (maandag) en mevr. Corine van Dalen
(dinsdag t/m vrijdag).
Mevr. Nathalie de Rijke “verhuist” op woensdagochtend van groep 6 naar groep 7
om daar mevr. Kayleigh Jansen te vervangen, die op deze dag ouderschapsverlof
opneemt. Voor groep 7 betekent dit dat zij op maandag en dinsdag les hebben van mevr. Nicole Schippers,
op woensdag van mevr. Nathalie de Rijke en op donderdag en vrijdag van mevr. Kayleigh Jansen.
Groep 5 zal op maandag les gaan krijgen van mevr. Manon de Kruijf. De eerste weken is zij echter nog niet
beschikbaar, maar dit wordt opgelost door dhr. José Kraaijeveld, die de eerste weken ook op maandag zal
werken.
Vanaf vandaag, maandag 6 januari, zijn we gestart met onze vierde kleutergroep. In deze groep (1D) stromen
onze nieuwe 4-jarige leerlingen in. We starten met vijf leerlingen en dat aantal zal tot de zomervakantie
oplopen tot ongeveer 18.
Mevr. Marloes Groeneveld begeleidt deze groep op maandag t/m woensdag en mevr. Tessa Groeneveld op
donderdag en vrijdagmorgen.
We zijn blij dat we de formatie op deze manier weer rond hebben, want dit wordt door het lerarentekort een
steeds lastiger!
Onderwijsstaking
Het primair onderwijs kampt met forse en urgente problemen, die het noodzakelijk maken dat er fors wordt
geïnvesteerd in het onderwijs. Zo dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen,
onderwijspersoneel en u als ouders/verzorgers zijn hiervan de dupe.
Daarom hebben de vakbonden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari een landelijke staking uitgeroepen,
waar alle scholen van de stichting OPOPS aan meedoen.
Dit betekent dat de kinderen deze twee dagen vrij zijn.
Wij gaan ervan uit dat u passende maatregelen kunt nemen voor de opvang van uw kind(eren). Mocht dit
onverhoopt niet lukken, kunt u gebruik maken van onze “noodopvang”. Hier moet u uw kind(eren) uiterlijk
vrijdag 24 januari voor aanmelden, dit kan via de mail: admin@obs-roalddahl.nl

Website
Op onze website staan nieuwe foto’s van o.a. ons kerstfeest.
Het was weer een geslaagd feest, mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van
onze Ouderraad en vele hulpouders. Reuze bedankt.

Gambia Nyodema
Lia en Rob de Wit namen op ons kerstfeest de presentjes in ontvangst die de
kinderen van onze school voor de kinderen van de Gambia Nyodema Nursery
School hebben gemaakt.
In de feestelijk verpakte cadeautjes zaten schoolspulletjes en artikelen voor de
persoonlijke verzorging.
Lia en Rob de Wit zullen de overhandiging van de cadeautjes aan de kinderen
in Gambia over een poosje weer terug koppelen naar de leerlingen van onze
school.

Toetsen halverwege het schooljaar.
Aan het eind van deze maand zijn we ongeveer op de helft van het schooljaar
en nemen we als onderdeel van het leerling- en onderwijsvolgsysteem diverse
toetsen af. We gebruiken hier de Cito-toetsen voor. Dit systeem biedt ons de
mogelijkheid de vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en
het onderwijs op onze school objectief te kunnen volgen. Naar aanleiding van
de resultaten zal het onderwijs vervolgens afgestemd worden op de
onderwijsbehoeften van de leerling(en). Een mooi moment dus om u te
informeren over de vorderingen van uw kind(eren) door middel van het eerste
rapport en bijbehorend gesprek. De rapportavonden staan gepland voor
maandag 10 en dinsdag 11 februari. Voor groep 8 staan deze avonden de
adviesgesprekken voortgezet onderwijs op het programma.

The house of typing
Typevaardigheid behoort nog niet tot het reguliere schoolprogramma, maar is wel
een vaardigheid waar elk kind over zou moeten kunnen beschikken met het oog op
de middelbare school en de verdere (leer)carrière. De ICT omgeving ontwikkelt zich
razendsnel en toetsenbordvaardigheid is welhaast een noodzakelijke
basisvaardigheid geworden. Door onze samenwerking met ECO, The House of Typing,
kunnen we onze leerlingen een mooi aanbod doen. Voor 70 euro per persoon kunnen
we een typecursus aanbieden, waarin bij een gemiddelde training van 5 kwartier per
week in 25 weken een typediploma behaald kan worden. De training wordt online in
spelvorm gegeven.
De kinderen oefenen in principe thuis, maar als de weektaak het mogelijk maakt, mag er ook school
geoefend worden. De typecursus is geschikt voor leerlingen vanaf groep 6. Voor wie belangstelling heeft ligt
er op school een folder met inschrijfformulier klaar.
Voor wie het wil uitproberen, ga naar: www.thehouseoftyping.nl/gratis-proefles

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

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

