
NIEUWSBRIEF  MAAR T
LITERAIR THEMA MAART EN MEER

Agenda
 
15 maart 
OR-vergadering  
19.30 uur
 
18 maart      
MR-vergadering 19.45 uur 
 
29 maart   
nieuwsbrief april

01 april   
paasfeest

2 t/m 5 april  
paasweekend

Literair thema maart: Eureka! Over uitvindingen.
Mensen zijn slimme uitvinders! Maar hoe kom je erop?  
Wie bedacht de balpen of het theezakje? 
Eureka! Ik heb het (uit)gevonden.
Deze maand gaat het over uitvindingen en daar zijn leuke, 
leerzame boeken over geschreven. Dankzij de  
uitvinding van de boekdrukkunst en het bedenken van het 
alfabet, kunnen we deze gelukkig lezen!



OPOPS enquête onderwijs op afstand. 
Hoewel het respons op de enquête laag was (15%), kwamen de antwoorden 
overeen met het beeld dat we uit de contacten met onze ouders al hadden.  
Op een 5 puntenschaal  scoort u ons onderwijs op afstand op 3.76.
De vraag “Heeft u opmerkingen met betrekking tot het onderwijs op afstand”  
leverde de meest relevante informatie op. Naast opmerkingen die met  
individuele leerlingen te maken hadden, viel op dat de ouders uit groep 1/2  
aangaven dat het aanbod voor deze groepen groter had mogen zijn en dat dit 
ook via Teams had mogen verlopen.
In de hogere groepen waren de meningen over het aanbod via Teams verdeeld. 
Waar de één meer online momenten per dag had gewild, gaf de ander aan dat 
één instructiemoment met later op de dag een vragenuurtje juist fijn was, 
bijvoorbeeld met het oog op de thuis beschikbare computer(s).
De resultaten van de enquête zullen besproken worden met OPOPS en de 
daaruit voortkomende afspraken zullen vastgelegd worden in ons document 
“Onderwijs op afstand op obs Roald Dahl”.
We willen iedereen die de moeite nam om de enquête in te vullen hier  
vriendelijk voor bedanken.

Personeelszaken
Helaas heeft dhr. Wichert Vet aangegeven onze school per 01 april 2021 te gaan  
verlaten. Hij heeft een baan aangeboden gekregen op Wereldschool de Albatros 
in Wielwijk/Dordrecht.
Dhr. Wichert Vet ziet, ondanks het feit dat hij het bij ons prima naar z’n zin heeft, 
hier een dermate uitdaging in, dat hij deze kans niet wil laten schieten.  

Wij wensen hem hierbij uiteraard veel succes! 

Gelukkig is er voldoende animo om bij ons te willen werken en maakt mevr.  
Suzan Roos de overstap van obs Henri Dunant  naar onze school.
Dankzij de welwillende medewerking van onze collega’s van de Henri Dunant, die het vertrek van mevr. Suzan 
Roos intern oplossen, kan zij ook al per 01 april 2021 bij ons starten.
Zij zal op maandag t/m woensdag groep 5 begeleiden en op donderdag groep 3A.
Voor die tijd zal zij enkele dagen aanwezig zijn om de school en specifiek groep 5 en 3A te leren kennen.  
Zo kan de overdracht zo soepel mogelijk verlopen.
We heten mevr. Suzan Roos van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis zal voelen op onze school.

Aan het einde van het schooljaar nemen we naast mevr. Matthie Erkelens (pensioen) tevens afscheid van 
mevr. Ingrid Kraaijeveld, die een nieuwe baan heeft gevonden bij het ASVZ.
In hun vervanging was al voorzien door de benoeming van dhr. Olaf Methorst. 
Als we volgend schooljaar starten met onze 3 kleutergroepen, zal hij 1/2 C gaan begeleiden.
Mevr. Sandy Stout, vakleerkracht bewegingsonderwijs, is gestart met een minor basisonderwijs op de PABO. 
Omdat zij op donderdag college moet volgen, is zij daardoor op deze dag niet meer beschikbaar om de  
gymlessen te verzorgen. 
Maar, als PABO-studente komt ze nu bij ons in groep 3B stage lopen en zal op haar stagedagen de lessen 
bewegingsonderwijs verzorgen.
Dit betekent voor groep 3 t/m 8 dat de gymlessen op donderdag voortaan door de groepsleerkrachten  
worden gegeven en de andere gymles (op maandag, dinsdag of woensdag) door mevr. Sandy Stout.



CITO-M toetsen groep 3 t/m 8 
De komende weken nemen we als onderdeel van het leerling- en onderwijsvolgsysteem 
diverse toetsen af.  
We gebruiken hier de Cito-toetsen voor. Dit systeem biedt ons de mogelijkheid de  
vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op onze 
school objectief te kunnen volgen. Ook zijn we benieuwd naar het effect van 5 weken  
onderwijs op afstand op de door ons verwachte leerresultaten. In ieder geval zal naar 
aanleiding van de resultaten het onderwijs vervolgens afgestemd worden op de  
onderwijsbehoeften van de leerling(en). Tevens een mooi moment om u te  
informeren over de vorderingen van uw kind(eren). De oudergesprekken, voor groep 
1 t/m 7, worden in de week van 22 maart via Teams gehouden. U ontvangt binnenkort 
een uitnodiging om u hiervoor aan te melden.

Corona maatregelen 
Omdat op dit moment de corona maatregelen voor het basisonderwijs nog niet versoepeld mochten worden, 
blijven we vanaf de voorjaarsvakantie in ieder geval nog twee schoolweken op dezelfde manier (dus o.a. met 
een continurooster) werken als vanaf de heropening op 8 februari.
Na de persconferentie op dinsdag 9 maart zullen we u informeren of er eventuele versoepelingen mogelijk zijn 
en/of er veranderingen in de schooltijden zullen komen.

Gymzaal gesloten 
Van maandag 15 t/m donderdag 18 maart kunnen we geen gebruik maken van gymzaal 
’t Craijenest, omdat deze gebruikt wordt als stemlokaal. Hierdoor komen de gymlessen deze week te vervallen.

Paasfeest 
Wij vieren op donderdag 1 april ons paasfeest. Er staan tal van leuke activiteiten op 
het programma, waarover u nader geïnformeerd wordt via een speciale paasfolder. 
Er is deze dag sowieso een continurooster, dat wil zeggen school van 08.30-14.00 
uur. Om 14.00 uur begint het paasweekend. De kinderen zijn op vrijdag 2 april  
(Goede Vrijdag) en maandag 5 april (Tweede paasdag) vrij. Vanaf dinsdag 6 april  
verwachten we iedereen weer op school.

admin@obs-roalddahl.nl

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

Redactie:
dhr. J. Bot


