
NIE UWSBRIE F  JUNI
SCHOOL IS WEER GEOPEND EN MEER

Agenda
 
11 juni 
Schoolfotograaf 
 
23 juni   
OR-vergadering

24 juni   
MR-vergadering

16 juli   
Laatste schooldag

17 juli   
Start zomervakantie t/m zondag 30 
augustus

Het is maandag 8 juni.
We zijn weer volledig open. Vanaf vandaag gaan we weer 
“gewoon” naar school met hele groepen en op (praktisch) 
de normale schooltijden.
Wij vinden het heel fijn om de laatste weken met  
volledige groepen te kunnen werken, om zo dit toch wel 
bijzondere schooljaar af te sluiten.
In de afgelopen vier weken, waarin de kinderen  
gedeeltelijk naar school mochten, hebben we hard 
gewerkt aan met name de basisvakken taal, spelling 
rekenen en (begrijpend) lezen. We hebben de stand van 
zaken (en dat viel absoluut niet tegen) na de periode  
“onderwijs op afstand” in kaart gebracht en een  
onderwijsprogramma opgesteld tot aan de  
zomervakantie. Met de Cito E-toets, die de komende  
weken in groep 3 t/m 7 afgenomen zal worden, hebben 
we vervolgens nogmaals een meetmoment. Met die 
gegevens stellen we het groepsplan op voor volgend 
schooljaar. Hierin leggen we o.a. vast welke leerlingen bij welke onderdelen  extra ondersteuning nodig  
hebben. Alle kinderen waarbij zorg over zittenblijven of het kunnen blijven volgen van het lesprogramma nog 
niet met de ouders is besproken, gaan over naar de volgende groep. 

Oudergesprekken
Normaal gesproken nodigen we alle ouders uit voor een gesprek over 
het rapport van hun kinderen. Vanwege de corona-maatregelen doen we 
dat dit jaar anders. Alleen de ouders die wij persé willen spreken, worden 
voordat het rapport op woensdag 8 juli aan de kinderen meegegeven 
wordt, uitgenodigd voor een gesprek.
Als u voor 8 juli niet door de leerkracht voor een gesprek uitgenodigd 
bent, maar u hebt daar wel behoefte aan (en dit geldt ook voor de  
kinderen uit groep 1 en 2), verzoeken wij u om zelf contact op te nemen 
met de groepsleerkracht van uw kind(eren).



Personeelszaken 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al, dat mevr. Mirjam Lodonk volgend 
schooljaar bij ons op school komt werken. Zij vervangt dhr. Rino Huijzer die 
aan het einde van dit schooljaar met vervroegd pensioen gaat. 
Daarnaast moesten we ook op zoek naar een vervanger voor dhr. José 
Kraaijeveld, die vanwege ziekte langdurig afwezig zal zijn (*). Dhr. Wichert Vet 

zal daardoor vanaf volgend schooljaar ons team komen versterken. Wij heten hen beiden van harte welkom 
en hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen op onze school. Voor de zomervakantie plannen we nog een 
moment in, waarop zij kennis komen maken met de groep die zij volgend jaar zullen begeleiden.

Groepsindeling 2020-2021
Volgend schooljaar gaan we van start met 10 groepen. Omdat er 36 kinderen naar groep 3 gaan, hebben we 
besloten om met twee groepen 3 te gaan werken. De indeling van de kinderen over deze twee groepen, wordt 
uiterlijk 1 juli bekend gemaakt. 
In de loop van het schooljaar, zoals het er nu naar uitziet rond de voorjaarsvakantie, zal er nog een vierde 
kleutergroep bijkomen. In deze zogenaamd instroomgroep starten vanaf dat moment onze nieuwe 4-jarige 
leerlingen. De kinderen van onze huidige instroomgroep (groep 1D) worden verdeeld over de drie  
groepen 1/2. Deze verdeling wordt ook uiterlijk 1 juli bekend gemaakt.

Groepsverdeling 2020-2021

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag(morgen)

Groep 1/2 A mevr. Joke  
Thijsse

mevr. Ria v.d. 
Hoeven

mevr. Joke
Thijsse

mevr. Joke  
Thijsse

mevr. Joke 
Thijsse

Groep 1/2 B mevr. Ria v.d. 
Hoeven

mevr. Margot 
Kniep

mevr. Margot 
Kniep

mevr. Margot 
Kniep

mevr. Margot 
Kniep

Groep 1/2 C mevr. Matthie
Erkelens

mevr. Matthie
Erkelens

mevr. Matthie
Erkelens

mevr. Matthie
Erkelens

mevr. Ingrid
Kraaijeveld

Groep 3 A mevr. Suzanne
de Vree

mevr. Suzanne
de Vree

mevr. Suzanne
de Vree

dhr. Wichert
Vet

mevr. Arianne
Hinten

Groep 3 B mevr. Marloes
Groeneveld

mevr. Marloes
Groeneveld

mevr. Marloes
Groeneveld

mevr. Tessa
Groeneveld

mevr. Tessa
Groeneveld

Groep 4 mevr. Edith van
Dongen

mevr. Edith van
Dongen

mevr. Mirjam
Lodonk

mevr. Edith van
Dongen

mevr. Edith van 
Dongen

Groep 5 dhr. José  
Kraaijeveld*/
dhr. Wichert Vet

dhr. José  
Kraaijeveld*/
dhr. Wichert Vet

dhr. José  
Kraaijeveld*/
dhr. Wichert Vet

mevr. Marieke
van Dijk

mevr. Marieke
van Dijk

Groep 6 mevr. Mirjam 
Lodonk

mevr. Nicole 
Schippers

mevr. Nicole 
Schippers

mevr. Mirjam
Lodonk

mevr. Mirjam
Lodonk

Groep 7 dhr. Danny 
Struijk

dhr. Danny 
Struijk

dhr. Danny 
Struijk

dhr. Danny 
Struijk

dhr. Danny 
Struijk

Groep 8 mevr. Ilona  
Bakker

mevr. Ilona  
Bakker

mevr. Kayleigh 
Jansen

mevr. Kayleigh 
Jansen

mevr. Kayleigh 
Jansen



Naast de in dit overzicht genoemde groepsleerkrachten zijn tevens op onze school werkzaam:
mevr. Arianne Hinten (onderwijsassistente)
mevr. Mina Toeanoeboen (conciërge)
mevr. Sandy Stout (vakleerkracht bewegingsonderwijs)
mevr. Mira van Poele (intern begeleider)
dhr. Jan Bot (directeur)

Medezeggenschapsraad
Onze medezeggenschapsraad is voor volgend schooljaar op zoek naar 
een nieuw lid. Op dit moment wordt de oudergeleding gevormd door 
dhr. Ronnie de Groot en dhr. René van Valen. 
Laatstgenoemde moet helaas stoppen met zijn MR-werkzaamheden, 
omdat zijn jongste zoon naar het voortgezet onderwijs gaat.
Geïnteresseerd? Laat het ons weten. We vertellen u graag over het werk 
van de medezeggenschapsraad.

Wat er niet doorgaat.
Omdat groepsactiviteiten en schoolreizen niet georganiseerd mogen worden, gaan niet door:
• De meerdaagse schoolreis van groep 8
• De schoolreizen van groep 1 t/m 7
• De bedankmorgen voor hulpouders
• De feestelijke eindweek (maar …… we organiseren heus nog wel wat leuke activiteiten die wel mogen!)

Wat er wel doorgaat.
• De schoolfotograaf (zie bijlage)
 In de corona-proof fotostudio worden op ruim 1,5  
 meter afstand de foto’s gemaakt.
 Op het vernieuwde vloerzeil zijn voetstappen  
 afgetekend, zodat het voor de leerlingen duidelijk is 
 waar ze moeten staan om de 1,5 meter tot de  
 fotograaf te waarborgen.  
 Ook staat er op dit zeil een looproute afgetekend.
 De kinderen mogen individueel en met broertjes/ 
 zusjes die bij ons op school zitten op de foto.
 Het is dit jaar helaas niet mogelijk om foto’s te laten maken, van kinderen die nog niet bij ons op   
 school zitten. Wilt u niet dat uw kind gefotografeerd wordt, laat dit dan uiterlijk woensdag 10   
 juni weten aan de groepsleerkracht.

• De afscheidsmusical van groep 8. Als opvoering niet mogelijk is, dan zal de musical als film aan de   
 ouders vertoond worden.



admin@obs-roalddahl.nl

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

Redactie:
dhr. J. Bot

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie za. 17-10-20 t/m zo. 25-10-20
Kerstvakantie za. 19-12-20 t/m zo. 03-01-21
Voorjaarsvakantie za. 20-02-21 t/m zo. 28-02-21
Paasvakantie vr. 02-04-21 t/m ma. 05-04-21
Meivakantie za. 24-04-21 t/m zo. 09-05-21
Hemelvaart do. 13-05-21 t/m zo. 16-05-21
Pinksteren ma. 24-05-21
Zomervakantie za. 17-07-21 t/m zo. 29-08-21

Studiedagen: (alle leerlingen vrij)
woensdag 18 november 2020
donderdag 18 + vrijdag 19 februari 2021 (voor de voorjaarsvakantie)
donderdag 1 april 2021 (voor de paasvakantie)
woensdag 7 juli 2021
vrijdag 16 juli 2021 (voor de zomervakantie)

Vrije middag:
vrijdagmiddag 4 december 2020


