
NIEUWSBRIEF  JANUA R I
ONDERWIJS OP AFSTAND EN MEER!

Onderwijs op afstand
Vanaf vandaag, maandag 4 januari, zijn we gestart met ons onderwijs op afstand. Over de organisatie hiervan, 
hebben we u al voor de kerstvakantie via de mail geïnformeerd. Voor alle zekerheid treft u deze informatie 
nogmaals aan als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Voor zover nu bekend, zullen we in ieder geval t/m vrijdag 15 januari op deze manier moeten werken.  
We houden u op de hoogte. Op het moment dat de school weer opengaat, verschijnt er een extra nieuwsbrief.

Het team van obs Roald Dahl wenst u een gezond en  
gelukkig nieuwjaar.

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 woensdag 20 t/m 30 januari 2021.
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 2021. 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. 

Agenda
 
11 januari 
OR-vergadering, 
19.30 uur
 
20 januari   
MR-vergadering, 19.45 uur 
 
20 januari   
Start Nationale Voorleesdagen



Aanmelden voor de basisschool
Begin januari ontvangen de ouders, van wie een kind in het jaar na het lopende schooljaar 4 jaar wordt,  
een brief van de gemeente Sliedrecht. Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind voor 1 maart  in te  
schrijven bij een basisschool.
Normaal gesproken wordt er ieder jaar op de laatste woensdag van januari op alle basisscholen in Sliedrecht 
een Open Dag georganiseerd, maar deze gaat in verband met de Covid-19 maatregelen niet door. Daarom is 
er besloten om nieuwe ouders de gelegenheid te geven om een rondleiding af te spreken tijdens de  
inschrijvingsperiode van 18 januari t/m 17 februari. Dit is natuurlijk alleen mogelijk met in achtneming van de 
gezondheidscheck en de dan geldende maatregelen. Veiligheid staat immers voorop!

In memoriam
Op 7 december 2020 is onze zeer gewaardeerde collega José Kraaijeveld op 52-jarige 
leeftijd overleden.  
Meester José werkte sinds 2015 op onze school en was een onderwijsman in hart en 
nieren. Wat zullen we deze sociale, creatieve, lieve collega en uitstekend vakman  
missen. Op zaterdag 12 december was aansluitend aan de herdenkingsdienst zijn 
begrafenis. De manier waarop de kinderen, hun ouders en het personeel van onze 
school hebben bijgedragen aan dit waardig en eervol afscheid, hebben de  
nabestaanden zeer gewaardeerd.

Jantje Beton
De Jantje Beton Loterij had een opbrengst van maar liefst € 1239,00
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. Over de bestemming van het geld, zullen we u op een 
later moment informeren. 

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 een bijbehorend gesprek.  
Over data en manier waarop wordt u nog nader geïnformeerd en dat geldt eveneens 
voor de adviesgesprekken voortgezet onderwijs voor de leerlingen uit groep 8 en 
hun ouders. 

admin@obs-roalddahl.nl

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

Redactie:
dhr. J. Bot


