
NIE UWSBRIE F  JANUARI
LITERAIR THEMA : MAXIMILIAAN MODDERMAN GEEFT EEN FEESTJE

Agenda
 
9 januari 
OR-vergadering;  
aanvang 20.00 uur

10 januari              
Groep 8 naar  
De Hooizolder

16 januari      
MR-vergadering; aanvang 19.30 uur

18 januari      
Start Nationale Voorleesdagen

25 januari      
Open Dag

30 januari      
Nieuwsbrief februari 2023

Literair thema januari: “Maximiliaan Modderman  
geeft een feestje”  
“Maximiliaan Modderman geeft een feestje”, is het  
Prentenboek van het Jaar 2023.  Dit prentenboek van Joukje  
Akveld en illustrator Jan Jutte richt zich op kinderen vanaf  
4 jaar, maar ook voor kinderen jonger dan 4 jaar is dit boek  
een geschikte titel.
Het prentenboek beschikt over veel illustraties en relatief  
weinig tekst. 
Je kunt het boek dus ook prima lezen en doorbladeren zonder de tekst te  
lezen. In de illustraties zijn bepaalde details te zien die het vervolg van het 
verhaal deels verklappen, zal dit de kinderen opvallen?

In het verhaal en de prenten van “Maximiliaan Modderman geeft een  
feestje” zit veel humor en een bepaalde herhaling.  
Hierdoor zal het de jonge kinderen zeker aanspreken. 

Om het thema in stijl af te sluiten, organiseren ook wij een feestje!  
In samenwerking met onze ouderraad is er op vrijdagavond 10 februari  
een heuse Valentijnsdisco. 
De kinderen ontvangen hier binnenkort een uitnodiging voor. 

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 25 januari t/m 4 februari 2023. Wij starten in verband met onze Open Dag een  
week eerder. 
 
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 2023.  
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.

Aanmelden basisschool  
Gelukkig kan er dit jaar weer een Open Dag georganiseerd worden voor 
ouders/ verzorgers die hun kind(eren) voor het cursusjaar 2023/2024 
moeten opgeven voor het basisonderwijs. Deze Open Dag wordt  
gehouden op woensdag 25 januari van 9.00 - 12.00 uur en ‘s avonds van 
19.00 - 20.30 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!



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.  
Deze gesprekken staan gepland op maandag 20 en dinsdag 21 februari.

Van iedere klas een tas 

In december 2022 organiseerden we de actie “Van iedere klas een tas”. 
Elke groep had als doel om €20 te verdienen. Met dit bedrag kan Unicef een kind één jaar lang  
schoolmaterialen geven, zodat het een jaar lang goed onderwijs krijgt.
De actie werd een succes! De opbrengst, waaraan ook psg ‘t Klavertje4 heeft meegeholpen, leverde  
zelfs €560 op.  
We willen alle kopers van de kerstknutsels bedanken voor hun bijdrage evenals de ouders die een extraatje 
gaven om het goede doel te steunen.
Op het kerstfeest werd de opbrengst aan de kinderen bekend gemaakt en symbolisch overhandigd aan 
Unicef. 



admin@obs-roalddahl.nl

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

Redactie:
dhr. J. Bot

Mevr. Edith van Dongen gaat op haar beurt tot 1 april 2023 op maandag groep 5 begeleiden en op donderdag 
en vrijdagmorgen groep 3.
 Groep 5 krijgt dus tot 1 april op maandag les van mevr. Edith van Dongen en op dinsdag t/m vrijdag  
 van mevr. Suzan Roos.
 Voor groep 3 betekent dit dat zij tot 1 april 2023 van maandag t/m woensdag les krijgen van mevr.   
 Nicole Schippers en op donderdag en vrijdagmorgen van mevr. Edith van Dongen. Daarnaast is mevr.  
 Arianne van Hinten alle ochtenden in groep 3 aanwezig voor extra begeleiding .
Voor de vervanging van mevr. Margot Kniep komt per 1 februari 2023 mevr. Adeline Dool bij ons op school 
werken.
 Dit betekent dat groep 1/2B op maandag en dinsdag begeleid wordt door mevr. Ria v.d.Hoeven en op  
 woensdag, donderdag en vrijdag door mevr. Adeline Dool.

Personeelszaken 
Vanaf januari 2023 is mevr. Sandra Bakker nieuw in ons team. Zij zal op maandag t/m vrijdag groep 4A  
begeleiden en volgt daarmee mevr. Edith van Dongen op die per 1 april 2023 met pensioen gaat.  
We wensen juf Sandra veel succes met haar nieuwe baan en hopen dat ze zich snel thuis voelt op onze 
school. Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Mijn naam is Sandra Bakker. Ik ben geboren en getogen in Sliedrecht.  
De afgelopen 10 jaar heb ik op een basisschool gewerkt in een achterstandswijk van Rotterdam.  
Daar heb ik eigenlijk altijd met veel plezier voor groep 3 en 4 gestaan.  
Naast het feit dat ik dichter bij huis wilde gaan werken, wilde ik ook een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden!  
Vanaf vandaag ben ik in groep 4A gestart en heb ik de groep van juf Edith overgenomen.  
In november heb ik al even kennis gemaakt met de kinderen.  
Het voelde al snel erg vertrouwd van twee kanten, dus dat belooft vast veel goeds!  
Ik heb er veel zin in om op de Roald Dahl te gaan werken en kijk er naar uit om ook met u kennis te maken! Tot snel!
 
Met vriendelijke groet, Sandra Bakker


