
NIE UWSBRIE F  JULI
MUSICAL GROEP 8 EN MEER

“Als filmster naar de première van je eigen film in bioscoop Kinepolis”.
Voor de kinderen uit groep 8 wordt dit werkelijkheid! 
De musical “ Verboden te voeren” is namelijk op film gezet en zal dinsdagavond voor de leerlingen uit 
groep 8 en hun ouders te zien zijn in bioscoop Kinepolis te Dordrecht. Met deze avond sluit groep 8 haar 
carrière op obs Roald Dahl af, om na de zomervakantie een start te maken in het voortgezet onderwijs. 
Veel succes gewenst!
Maar voordat het zover is, staat hen nog een druk programma te wachten:
• woensdag 8 t/m vrijdag 10 juli: alternatief kamp-programma
• 9 juli     opvoering musical 1e ronde
• 13 juli     opvoering musical 2e ronde
• 14 juli     afscheidsavond in Kinepolis

Eindweek
We sluiten het schooljaar af met een corona-proof eindweek vol met sport-, spel en toneelactiviteiten. Op 
woensdag 15 juli zullen alle groepen in de samenstelling van volgend schooljaar een half uurtje verhuizen 
naar hun nieuwe lokaal en  leerkrachten. Of mevr. Mirjam Lodonk (groep 6) en dhr. Wichert Vet (groep 
5 en 3A) daar ook bij aanwezig kunnen zijn, hangt af van de medewerking van de scholen waarop zij nu 
werkzaam zijn. Overigens zijn zij al op school geweest om kennis te maken met hun nieuwe groep, met 
uitzondering van groep 3A.
We houden in deze laatste week dezelfde schooltijden aan als de afgelopen weken.
Donderdag 16 juli is de laatste schooldag. Vanaf vrijdag 17 juli start de zomervakantie.



Schoolreizen 
Ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 1 t/m 7 die schoolreisgeld  
hebben betaald via de bankrekening van onze oudervereniging, krijgen hun 
geld nog voor de zomervakantie teruggestort.
Met de ouders van onze leerlingen uit groep 8 was daar al een afspraak  
over gemaakt.

Oudergesprekken 
De ouder(s)/verzorger(s) die wij nog graag wilden spreken over de  
vorderingen van hun kind(eren), hebben wij inmiddels benaderd.
Bent u niet benaderd voor een gesprek, maar heeft u daar wel behoefte aan?
Neem dan zelf even contact om met de groepsleerkracht van uw  
zoon/dochter.

Verkeersexamen 
Alle leerlingen uit groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen. 
Dit jaar werd, vanwege de corona-maatregelen, alleen het theoretisch  
gedeelte afgenomen. De kinderen die nul, of slechts één of twee foutjes in 
hun examen gemaakt hebben, worden na de zomervakantie op het  
gemeentekantoor uitgenodigd door de wethouder van verkeer dhr. Ton 
Spek. Voor onze school mag Mika Timmermans daar naar toe. 

Rapporten 
Woensdag 8 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis!



Bedankje hulpouders 
De “bedankmorgen voor hulpouders” stond in de planning, maar kan dit 
jaar helaas niet doorgaan. Geen optredens om u te bedanken voor de hulp, 
die u dit schooljaar verleende om tal van activiteiten mogelijk te maken. 
Maar we willen onze hulpouders natuurlijk niet vergeten! Alle hulpouders 
krijgen het hiernaast afgebeelde aardigheidje, dat we via de kinderen op 
woensdag 8 juli meegeven.
Reuze bedankt voor uw hulp en ….. mogen we volgend schooljaar weer op u 
rekenen? 

Overblijven 
Voor volgend schooljaar zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste 
overblijfouders, die tegen een vrijwilligersvergoeding één of meerdere  
keren per week een groepje kinderen willen begeleiden tijdens de  
tussenschoolse opvang (overblijven). 
Heeft u belangstelling en/of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met onze overblijfcoördinator mevr. Sanne Vogel,  
tel 06-18081942

Medezeggenschap 
Onze medezeggenschapsraad is voor volgend schooljaar op zoek naar een 
nieuw lid. 
Geïnteresseerd? Laat het ons weten. We vertellen u graag over het werk van 
de medezeggenschapsraad.

Aan- en afmelden overblijf
Als u uw kind(eren) aangemeld hebt voor het overblijven, maar u maakt daar onverwacht toch geen gebruik 
van, is het belangrijk dat u afmeldt! In verband met de verantwoordelijkheid is het belangrijk om over de  
correcte presentielijsten te beschikken. 
Afmelden kan tot op de dag zelf tot 11.00 uur. Daarna worden tegoeden automatisch afgeboekt. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het correct en tijdig aan- en afmelden van uw kind. We maken alleen een uitzondering 
voor kinderen die op die betreffende dag ziek gemeld zijn. Mocht u in dat geval vergeten zijn om de  
overblijfbeurt te annuleren, boeken wij deze terug op uw tegoed. 

Corona maatregelen schooljaar 2020-2021
In de laatste week van de zomervakantie zullen we u op de hoogte brengen van de corona maatregelen, die 
gelden bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
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Ingezonden bericht: U staat er niet alleen voor! 
Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin  
draaiende houden, gaat alleen niet altijd even makkelijk. Er kunnen  
omstandigheden zijn die het tijdelijk extra moeilijk maken. Als het u allemaal 
even teveel wordt, zoek dan steun! Dat kan bij zowel Home-Start,  
Buurtgezinnen als bij Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS). Voor meer 
informatie neem een kijkje op onze website of neem telefonisch contact op. 
Wij kunnen met u meedenken en adviseren welke ondersteuning het beste 
bij uw gezin past.

Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Het team van obs Roald Dahl wenst u een prettige vakantie.

SOJS    Buurtgezinnen   Home-Start
Michael Groen   Annette van Hofwegen  Sascha Zonneveld
www.sojs.nl   www.buurtgezinnen.nl  www.home-start.nl
06-82593031   06-14629487    06-20249328


