NIEUWSBRIEF JULI
FIJNE VAKANTIE EN MEER

Agenda
3 juli
MR-vergadering;
aanvang 19.45 uur
5 juli
Bedankmorgen hulpouders

Nieuwsbrief juli
Nog drie schoolweken en dan is schooljaar 2018-2019
al weer achter de rug.
Drie weken waarin nog vele activiteiten op het
programma staan, zoals de rapportavonden, de
schoolreizen en de eindweek.
Vanaf vrijdag 19 juli is het zomervakantie.
Het team van obs Roald Dahl wenst u een prettige
vakantie.

8 + 9 juli
Contactavonden groep 1 t/m 7
15 juli
Schoolreizen voor groep 1+2 en
3 t/m 7
16 juli
Afscheidsavond groep 8
19 juli
Eerste dag zomervakantie
t/m 1 september
2 september
Start schooljaar 2019-2020

Personeelszaken
Dhr. Jordi Boogers heeft 17 jaar bij ons op school de lessen
bewegingsonderwijs verzorgd en was toe aan een nieuwe uitdaging.
Deze heeft hij gevonden bij de stichting RVKO in Barendrecht,
hetgeen betekent dat hij ontslag heeft genomen bij de Sliedrechtse
basisscholen.
We wensen Jordi veel succes met zijn nieuwe baan. Op donderdag 11
juli komt hij nog even langs om de kinderen gedag te zeggen.
Wij zijn ondertussen druk bezig met de werving van een nieuwe
vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Tropenrooster
Vorige week werkten we met een tropenrooster, waardoor we
afweken van de reguliere schooltijden. Als dat het geval is, zoals
bijvoorbeeld ook bij het continurooster op donderdag voor het
paasweekend of dinsdag in de eindweek, zorgen wij altijd voor gratis
opvang tot 15.15 uur.
Voor de organisatie is het wel van belang dat u uw kind(eren)
hiervoor aanmeldt.
Dit kan via de groepsleerkracht of via de mail: jbot@obs-roalddahl.nl
Even wennen voor het nieuwe schooljaar
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de groepsverdeling voor komend schooljaar.
Omdat we starten met 3 kleutergroepen (vanaf januari komt daar een vierde/instroom-kleutergroep bij)
betekent dit, dat de kinderen uit de huidige instroomgroep (1 D) verdeeld moeten worden over de drie
kleutergroepen 1/2 A,B en C.
Dit is inmiddels gedaan en de ouders van de desbetreffende leerlingen zijn daarover geïnformeerd.
Om kennis te maken met de nieuwe klasgenootjes (en leerkrachten) plannen we drie keer een uurtje in,
waarin we werken met de nieuwe groepen 1/2 A, B,C en groep 3. Dit zal plaatsvinden op maandag 1, dinsdag
2 en donderdag 4 juli, steeds van 11.00 – 12.00 uur.
In de eindweek zullen alle andere groepen een uurtje verhuizen naar hun nieuwe lokaal en leerkracht(en).
Schooltijden
Alle basisscholen in Sliedrecht hebben enkele jaren geleden, na een onderzoek onder alle ouders, onderling
afgesproken de huidige schooltijden te handhaven. Na de zomervakantie zal 1 school hier voor het eerst van
gaan afwijken (de Oranje Nassauschool) en starten met een continurooster.
Uit ons eigen tevredenheidsonderzoek blijkt dat:
* 85% van de ouders en 100% van de leerkrachten tevreden is of neutraal over de huidige schooltijden.
* 42% van de ouders de voorkeur geeft aan het continurooster en 58% juist niet of neutraal.
* 66% van de ouders staat open voor een oriëntatie op andere schooltijden.
Ouders geven bijvoorbeeld aan dat alles nu geregeld is met opvang en werk en dat een verandering van het
rooster grote gevolgen heeft. Bij de leerkrachten geeft zelfs 89% aan niet open te staan voor andere
schooltijden. Zij zien dat een middagpauze de kinderen goed doet m.b.t. de concentratie in de middag.
Daarnaast geven zij hun eigen recht en behoefte aan een pauze op.

Wij zien daarom op de korte termijn geen reden om de schooltijden te veranderen.
De uitslag van het tevredenheidsonderzoek bevestigt deze beslissing. Een andere belangrijke reden is de
financiële kant. Landelijk zien we scholen met een continurooster terugkomen op hun keuze.
Omdat leerkrachten ook recht op een eigen pauze hebben, wordt bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang
ingeschakeld om de overblijf te regelen. Dat is een flinke kostenpost voor school, waar op jaarbasis
bijvoorbeeld ook een klassenassistent voor ingehuurd kan worden.
Wij blijven de landelijke ontwikkelingen en de opstart van de Oranje Nassauschool met interesse volgen.
Ook zullen we uw mening regelmatig onderzoeken. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt immers ook, dat
de ouders open staan voor oriëntatie op andere schooltijden.
Omdat we niet overgaan op een continurooster, gaan we onze overblijf wel verder professionaliseren.
Uit het oudertevredenheidsonderzoek komt namelijk naar voren, dat ouders graag een digitaal aanmeldingsen betalingssysteem voor de overblijf (tussenschoolse opvang) zouden willen hebben. Zo’n systeem gaan we
met ingang van volgend schooljaar invoeren. U wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.

Groep 8 wint Bankbattle
Op 15 mei deed groep 8 mee aan de Rabobank Bankbattle. Dit is een
quiz via het internet, waarin de scholieren van honderden
basisscholen in Nederland een strijd met elkaar aangaan. Ze krijgen
diverse vragen en opdrachten voorgelegd. De uiteindelijke bedoeling
is om zo snel mogelijk de code van de digitale kluis te kraken.
Onze groep 8 won de Bankbattle in poule A van Rabobank
Merwestroom en mocht als prijs een middag klimmen en klauteren
in Zip&Klimpark Adventure City te Rotterdam. Samen met de winnaar
van poule B werden we daar met de bus naar toe gebracht voor een
fantastische middag.

Bedankmorgen hulpouders
Door middel van een programma met optredens van de kinderen uit
groep 1 t/m 8 willen we al onze hulpouders bedanken voor de hulp
die we het afgelopen schooljaar hebben mogen ontvangen.
Deze bedankmorgen staat gepland op vrijdag 5 juli van 10.30 tot
12.00 uur. Alle hulpouders hebben inmiddels een op naam gestelde
uitnodiging gekregen. Mochten we iemand vergeten zijn, laat het ons
dan a.u.b. even weten!
Contactavonden 8 + 9 juli
Ook dit schooljaar nodigen we u graag uit voor een gesprek over het
laatste rapport. Deze gesprekken staan gepland op maandag 8 en
dinsdag 9 juli.
Op vrijdag 28 juni ontving u de uitnodiging en de antwoordstrookjes
moeten uiterlijk woensdag 3 juli zijn ingeleverd zijn. Uiterlijk vrijdag
5 juli krijgt u van ons te horen op welke dag en tijdstip u verwacht
wordt.
Deze contactavonden zijn voor de ouders van alle leerlingen met
uitzondering van groep 8.

Schoolreizen en eindweek
We starten de eindweek op maandag 15 juli met de schoolreizen voor groep 1+2 en 3 t/m 7.
Mocht u nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk te doen.
Dit kan contant! De schoolreis voor de kleuters kost € 10 en voor groep 3 t/m 7 € 30.
Handig om vast te weten is, dat er dinsdag 16 juli een continurooster is. Dat wil zeggen school van
08.30 – 14.00 uur. Indien dit voor u een probleem is, kunnen kinderen gratis overblijven tot 15.15 uur.
Als u hier gebruik van wilt maken, moet u uw kind(eren) hier wel uiterlijk vrijdag 12 juli
voor aangemeld hebben.
Afscheidsavond groep 8
De afscheidsavond voor de ouders en leerlingen van groep
8 staat gepland op dinsdag 16 juli, aanvang 19.30 uur.
Het programma begint met een spetterende opvoering van de
musical “Gewoon Super” en daarna zal er op gepaste, maar
feestelijke wijze afscheid genomen worden van onze schoolverlaters.
Voor de afscheidsavond ontvangen de ouders van groep 8 en andere
genodigden nog een speciale uitnodiging.

Recentelijk hebben we de foto inlogkaarten met daarop een
portretfoto van uw kind(eren) uitgedeeld. Vergeet niet de foto’s te
bekijken.
U heeft 10 dagen om van de gratis groepsfoto te profiteren!
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