NIEUWSBRIEF MAART
VOORJAAR EN MEER

Agenda
4 en 5 maart
Rapportavonden
groep 7
11 maart
MR-vergadering; aanvang
19.45 uur
13 maart
Boomfeestdag groep 5

Literair thema maart: Voorjaar
Deze maand staat in het teken van het voorjaar. Hoe
kan het ook anders.
De meteorologische lente is op 1 maart begonnen en
in de nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 maart
gaat de klok een uur vooruit.
Een handig ezelsbruggetje: Voorjaar de klok Vooruit.
Vooral voor jongere kinderen zijn er volop
kinderboeken over dit thema. Deze boekjes helpen de
kinderen te zien wat er allemaal gebeurt in de lente.
Helemaal leuk wordt het, om er daarna naar op zoek
te gaan in de natuur. Door wat gelezen is in praktijk te
brengen, vergroot je hun woordenschat!

15 maart
Nationale onderwijsstaking;
alle leerlingen vrij
19 maart
OR-vergadering; aanvang 19.30 uur
22 maart
Van Schoolplein naar Challengeplein
26 maart
Groep 1/2A naar De Hooizolder
27 maart
Woensdagmiddagactiviteit spelletjesmiddag
1 april
Van Schoolplein naar Challengeplein
1 april
Nieuwsbrief april

BOEKENTIPS
“Het vrolijke lente voorleesboek”
Marianne Busser en Ron Schröder. (3 t/m 6 jaar)
Een vrolijk, veelzijdig en grappig boek waar je een echt lentegevoel van
krijgt! In dit boek staan verschillende korte verhaaltjes over allerlei
gebeurtenissen in de lente. Wie de boeken van Marianne Busser en Ron
Schröder kent, zal hun personages ook in dit boek tegenkomen. Zo maken
Daan en Doortje een tuintje, wordt Egel fotomodel en gaat het
mannenkoor vogelnestjes maken. De ettertjes zijn ook weer van de partij.
Zij staan met Koninginnedag op de rommelmarkt.
Naast verhaaltjes staan er allerlei leuke versjes en liedjes in het boek. Over
Pasen, Moederdag, de blote koning en 1 april. De illustraties in het boek
zijn van Dagmar Stam. De bekende, aansprekende tekeningen maken het
boek nog vrolijker en gezelliger om doorheen te bladeren.

“De lentekriebels van Jens en Lin”
Anneriek van Heugten
Een prachtig lentevoorleesboek voor kinderen vanaf 4 jaar, dat kinderen
vanaf 7 jaar ook zelf kunnen lezen. Met achterin handige doe-tips voor in
het voorjaar!
Het is lente. In de straat waar Jens nog maar pas woont, leert hij Lin
kennen, zijn Chinese buurmeisje. Allebei zijn ze zes. Algauw kunnen de twee het
opperbest met elkaar vinden.
Ze doen van alles samen: een kippenhok in Jens’ tuin zetten. Pasgeboren
lammetjes bekijken.
Een geweldige 1 aprilgrap uithalen. Eieren voor Pasen kleuren in de klas.
Groenten (en aardbeitjes!) zaaien in de tuin van buurman Zeerover.

Van Schoolplein naar Challengeplein
Vanaf half maart start het project “Van Schoolplein naar Challengeplein”. Door direct na schooltijd het
schoolplein om te toveren tot een Challengeplein, kunnen de kinderen weer ervaren hoe leuk het is om
buiten te spelen. Samen met studenten van de opleiding Sport en Bewegen zal juf Manuelle Lekkerkerker in
de loop van maart tot begin juni de Sliedrechtse scholen bezoeken met uitdagend sport- en spelmateriaal.
Deze activiteit is voor groep 1 t/m 8 en de kinderen hoeven zich niet aan te melden. Ook ouders, opa’s en
oma’s zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken of lekker mee te doen! Gezellig sporten en bewegen op
het schoolplein! Mocht de activiteit vanwege slecht weer niet door kunnen gaan, dan melden we dit op onze
website: www.obs-roalddahl.nl
Voor onze school zijn de volgende data vastgesteld:
•
vrijdag 22 maart
15.15- 16.30 uur
•
maandag 1 april
15.15- 16.30 uur
•
donderdag 18 april 14.00- 15.15 uur
•
vrijdag 17 mei
15.15- 16.30 uur
•
dinsdag 28 mei
15.15- 16.30 uur

Sportactiviteiten
De komende periode staan er weer diverse sportactiviteiten (o.a. voetbal, zwemmen, atletiek) op het
programma, waar de kinderen zich voor kunnen opgeven.
Kinderen die mee willen doen, kunnen hun aanmeldformulier samen met het inschrijfgeld van €1,- in een
gesloten envelop in de brievenbus van de sportraad gooien. Let op de uiterste inschrijfdatum!
Deze brievenbus staat in het kantoor van Juf Mina.

Nationale Onderwijsstaking 15 maart
Op vrijdag 15 maart doen alle scholen van stichting OPOPS mee aan de nationale onderwijsstaking. Dit
betekent in principe dat de school deze dag gesloten is en de kinderen vrij zijn. Als het voor u onmogelijk is
om opvang voor uw kind(eren) te regelen, kunt u gebruik maken van onze “noodopvang”. Tot uiterlijk
woensdag 13 maart kunt u uw kind(eren) hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht.

Ouderenquête
Op de onlangs gehouden ouderenquête hadden we een respons van
68%. Een mooi percentage, waardoor de uitkomst van de enquête een
betrouwbaar beeld geeft van uw mening over onze school. Op dit
moment wordt de schoolrapportage opgesteld, waarover we u in een
volgende nieuwsbrief zullen informeren. Bedankt voor de moeite die u
nam om de enquête in te vullen!

Circus Tadaa
Voor onze circusdag op donderdag 16 mei zijn we nog op zoek naar de nodige
begeleiders.
Als u het leuk vindt om bij dit project te helpen, kunt u zich aanmelden op één van de
inschrijfformulieren die bij de klassen ophangen of via de mail:
ouderraad@obs-roalddahl.nl Op woensdagavond 15 mei (20.00-22.00 uur) is er een
informatiebijeenkomst, waarop de begeleiders te horen krijgen wat er op de
circusdag van hen verwacht wordt.

Boomfeestdag
Op woensdag 13 maart doet groep 5 mee aan de boomfeestdag.
De kinderen krijgen eerst een les over “bomen” en gaan daarna bomen helpen
planten in de omgeving van de school.
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