
NIE UWSBRIE F  JUNI
SPORTZOMER EN MEER

Agenda
 
10 juni 
Schoolfotograaf
 
15 t/m 18 juni 
Meerdaagse schoolreis  
groep 8 
 
21 juni   
OR-vergadering: 19.30 uur 
 
28 juni  
Nieuwsbrief juli 
 
Week 27 
Contactavonden groep 1 t/m 7
 
7 juli 
Studiedag personeel; alle leerlingen 
zijn vrij

Literaire thema juni/juli: Sportzomer 
Het laatste thema van dit schooljaar is de sportzomer, 
die op 11 juni begint met het EK-voetbal en een vervolg 
zal krijgen met o.a. de Olympische Spelen en de  
Paralympics.
We verwachten dat onze groepen fan zijn van Oranje, 
maar ook het land dat zij vertegenwoordigen bij het 
Supersonische Songfestival zal nauwlettend in de gaten 
gehouden worden. Zo hebben we op donderdag 17 juni 
tijdens de meerdaagse schoolreis bijvoorbeeld de  
voetbalwedstrijd Nederland-Oostenrijk.

Over sport zijn vele kinderboeken geschreven.
Een hilarisch prentenboek is “Wat een heerlijke sport” 
van Ole Könnecke, waarin op een komische manier  
allerlei sporten worden gepresenteerd. Of wat te  
denken van het prentenboek “De wedstrijd van  
Schildpad en Haas” van Rian Visser.
En dan zijn er nog talloze informatieve boeken over  
bijvoorbeeld paardrijden, hockey, tennis of voetbal.



Oud leerling schrijft haar eerste boek 
Leerkrachten die tussen 1993 en 2001 al op de Roald Dahl  
werkten, kennen Nanda van Heteren als leerlinge. De  
leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van nu kennen haar als  
mediajuf. Elk schooljaar geeft juf Nanda meerdere  
mediaworkshops in de midden- en bovenbouw. In de overige  
tijd heeft juf Nanda een boek geschreven.

,,Toen ik zelf op de Roald Dahl zat, was ik al helemaal weg van 
zwemmen en van media. Al snel droomde ik ervan om in de 
sportjournalistiek te werken om wedstrijden te verslaan,  
sporters te interviewen en een boek te schrijven. Met mijn  
debuut ‘Beperkt aan de start, succesvol aan de finish – biografie 
van paralympisch zwemkampioene Lisette Teunissen’ is dat  
laatste een feit geworden.”

In het boek vertelt oud-topzwemster Lisette Teunissen over haar 
leven als sportster en hoe zij omgaat met haar zware lichamelijke 
beperking. Het boek is verkrijgbaar als paperback, luisterboek en 

Personeelszaken 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we niet alleen afscheid van mevr. Matthie Erkelens (pensioen), maar 
ook van mevr. Ingrid Kraaijeveld (stopt) en mevr. Kayleigh Jansen.
Juf Kayleigh is in februari 2021 verhuisd naar Kapelle (Zeeland) en heeft in haar nieuwe woonplaats een baan 
aangeboden gekregen. Met pijn in haar hart heeft ze besloten om deze kans niet te laten liggen. Ook wij 
vinden het bijzonder jammer dat zij onze school gaat verlaten, maar gelet op de afstand die er elke werkdag 
gereden moet worden, begrijpen we deze beslissing uiteraard wel.
Dit betekent dat we op dit moment op zoek zijn naar een geschikte opvolger voor mevr. Kayleigh Jansen. 
Zodra we weten wie onze nieuwe collega wordt, zullen we u dat laten weten en tevens de groepsverdeling 
bekend maken.

Schoolfotograaf 
Op donderdag 10 juni komt Foto Koch weer langs om alle leerlingen en 
groepen op de foto te zetten.
In de coronaproof fotostudio worden op ruim 1,5 meter afstand de foto’s 
gemaakt.
Op een 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 nog 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 9 juni weten aan de 
groepsleerkracht.



Schoolreizen 
In het laatste corona protocol basisonderwijs wordt het nog steeds afgeraden 
om gemengde groepen per bus te  vervoeren. Daarnaast lopen we het risico, 
dat er kinderen zijn die niet meekunnen omdat ze verkouden zijn of zelfs dat 
er een klas in thuisquarantaine zit. Daarom hebben we besloten om het  
schoolreisje van dit schooljaar over de zomervakantie heen te tillen naar 
maandag 20 september.
Op die dag gaan dan de huidige groepen 3 t/m 7 (na de vakantie 4 t/m 8) 
en de huidige groepen 1/2 A/B/C en 1D (na de vakantie 1/2 A/B/C en 3) op 
schoolreis.
Deze week ontvangt u via schoolkassa een betalingsverzoek voor het  
schoolreisje van € 20 voor groep 1/2 A/B/C en 1D en €30 voor groep 3 t/m 7.

Supersonisch Songfestival 
Inmiddels is de film van het songfestival al door veel gezinnen bekeken. En de 
ruim 250 winnaars hebben vandaag vol trots hun medaille in ontvangst  
genomen. Ook zijn de eerste oplossingen van de quiz al ingeleverd.
Dit kan nog t/m vrijdag 11 juni. Op maandag 14 juni worden de prijswinnaars 
bekend gemaakt.

Rapportavonden  
Ook dit schooljaar nodigen we u graag uit voor een gesprek over het laatste 
rapport. 
Deze rapportgesprekken zullen weer online plaatsvinden en staan gepland in 
de week van maandag 5 juli. 
U ontvangt de uitnodiging op vrijdag 25 juni en deze brief, waarop u 
voor elk van uw kinderen kunt aangeven voor welk dagdeel u kiest, moet                     
uiterlijk woensdag 30 juni weer ingeleverd worden via uw oudste kind bij ons 
op school. Uiterlijk vrijdag 2 juli krijgt u via de groepsleerkracht van uw  
kind(eren) bericht wanneer uw gesprek ingepland staat en ontvangt u de link 
waarmee u kunt inloggen. 

Uitslag IEP-toets 
Onze leerlingen van groep 8 scoorden goed op de verplichte eindtoets.
Met een gemiddelde score van 80,2 op een schaal van 100 was dit keurig  
boven het landelijk gemiddelde (79,7). Complimenten!

Meerdaagse schoolreis 
De meerdaagse schoolreis voor groep 8 gaat wel door!
Onze coronaproof organisatie is goedgekeurd door onze MR en de  
bestuurder van onze Stichting OPOPS. Hierdoor kan groep 8 van dinsdag 15 
t/m vrijdag 18 juni gelukkig toch op schoolkamp naar De Kempervennen.
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Studiedag 
Op woensdag 7 juli staat er een studiedag voor het personeel gepland.
Dit betekent dat alle kinderen deze dag vrij zijn.

Musical groep 8: Over de Kop 
Dit jaar speelt groep 8 de afscheidsmusical “Over de Kop”. Net als vorig 
jaar wordt de musical gefilmd en op de afscheidsavond, dinsdag 13 juli, 
voor de kinderen en hun ouders, en als de coronamaatregelen het  
toestaan andere genodigden, vertoond in bioscoop Kinepolis te  
Dordrecht. We hopen echter dat we de musical voor die tijd ook nog 
live mogen opvoeren, met de ouders als publiek verdeeld over twee 
avonden. Hier hebben we dinsdag 6 en donderdag 8 juli voor  
gereserveerd. 


