
NIE UWSBRIE F  MAART
LITERAIR THEMA EN MEER

Agenda
 
13 maart 
OR-vergadering;  
aanvang 20.00 uur
MR-vergadering;  
aanvang 19.30 uur

23 maart                 
Bibliotheekactiviteit voor groep 7

27 maart  
Nieuwsbrief april 

6 april                         
Paasfeest

7 t/m 10 april  
Paasvakantie

Literair thema maart: “Over vriendschap en  
verschillend zijn” 
De toegenomen diversiteit in de samenleving stelt nieuwe  
eisen aan het onderwijs. Wij willen onze leerlingen niet  
alleen goed onderwijs bieden, maar hen ook voorbereiden 
op een plek in de samenleving, nu en in de toekomst.  
Een samenleving waar mensen ongeacht hun herkomst 
samen leven en samen vormgeven aan die samenleving. 
Hiervoor is wederzijds respect en betrokkenheid nodig.  
Dit stelt ons voor de uitdaging om rekening te houden met 
verschillen, onderwijs te bieden dat voldoende aansluit bij 
de belevingswereld van de kinderen en een klassenklimaat 
te creëren, waarin alle leerlingen zich thuis en veilig voelen. 
Op onze openbare school leren de kinderen waarnemen 
hoe verschillende achtergronden tot ander denken en  
handelen kunnen leiden en leren de kinderen vanuit dat 
inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat 
anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

Beer wandelt rustig rond, tot hij… een andere beer ziet! Hij is wat  
gespannen en vertrouwt het ook niet helemaal. Eigenlijk is Beer gewoon 
een beetje onzeker.  
Onderweg komt hij nog meer beren tegen. En als één daarvan, een ijsbeer, 
vastzit in een boom, is het tijd voor actie…



Drie verhalen over verschillend zijn, vriendschap en het koesteren ervan.
Gui en Raffi worden ouder en dus ook groter en sterker. Kan een Giraffe 
wel vrienden blijven met een krokodil? Ans, Joe en Vis willen samen  
spelen, maar Vis kan niet voetballen, skeeleren of touwtjespringen. Ping 
en Winn willen bij elkaar spelen, maar thuis bij Ping is het te koud en bij 
Winn te warm.

Personeelszaken 
De sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur op onze school 
is inmiddels afgerond en we zijn blij u te kunnen vertellen dat mevr. 
Mirjam Lodonk per 1 augustus 2023 onze nieuwe directeur wordt. 
Zij is op dit moment al aan onze school verbonden en begeleidt op  
maandag groep 8 en van woensdag t/m vrijdag groep 6. 
We wensen mevr. Mirjam Lodonk veel succes met haar nieuwe baan. 

Overblijven
Voor de tussenschoolse opvang (het overblijven) 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 overblijf. Heeft u belangstelling en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
  
Als u van onze overblijfregeling gebruik wilt maken, moet u voor uw kind(eren) een leerling profiel aanmaken, 
overblijfdagen inplannen en overblijftegoed kopen. Het overblijven kost €1,75 per keer. Hoe dit moet, leest u 
op de startpagina van obs-roalddahl.isy-school.nl  
Voor het aanmelden van uw kin(eren) heeft u een registratiecode nodig. Deze kunt u op school aanvragen. 
 
Als u voor uw kind(eren) van de overblijfregeling gebruik wilt maken is het i.v.m. de organisatie van belang dat 
u uw kind(eren) wel aanmeldt. Dan weten wij op hoeveel en op welke kinderen we kunnen rekenen. 
Mocht uw kind onverwacht toch geen gebruik maken van de overblijfregeling, is het belangrijk dat u op tijd 
afmeldt. Dit kan tot op de dag zelf kosteloos tot 11.00 uur. 

“Oud en Nieuw”



Paasfeest 
Op donderdag 6 april vieren we ons paasfeest. Er staan tal van leuke 
activiteiten op het programma, waarover u nader geïnformeerd wordt via een 
speciale paasfolder. Er is deze dag een continurooster, dat wil zeggen school 
van 08.30-14.00 uur. Alle kinderen eten tussen de middag op school. Onze  
ouderraad zorgt voor de lunch, die we nog graag willen uitbreiden met een  
fruitspiesje, een cupcake en een vegetarische verrassing.  Via Parro vragen we  
per groep enkele ouders die voor deze extraatjes willen zorgen. De kosten die u hier voor maakt, kunt u bij de 
ouderraad declareren. Lever de bonnetje(s) in een gesloten envelop in bij juf Mina en u ontvangt uw geld terug! 
Om 14.00 uur begint het paasweekend. De kinderen zijn op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) en maandag 10 april 
(Tweede paasdag) vrij. Vanaf dinsdag 11 april verwachten we iedereen weer op school.

Sportactiviteiten 
De komende periode staan er weer diverse sportactiviteiten op het  
programma, waar de kinderen zich voor kunnen opgeven. Voor het  
schoolvoetbaltoernooi en het schoolkorfbaltoernooi zijn de uitnodigingen al 
met de kinderen meegegeven. 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. Deze brievenbus staat in de 
hal naast het kantoor van juf Mina. Tot woensdag 15 maart kunnen de  
kinderen zich nog opgeven voor de schoolvoetbal en voor het paasweekend 
moeten de inschrijvingen voor de schoolkorfbal binnen zijn.

Vakantierooster 2023-2024 
Hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar. De studiedagen voor het personeel, waarop de  
leerlingen vrij zijn, moeten nog gepland worden.

Herfstvakantie za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2023
Kerstvakantie za 23 december 2023 t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie za 17 februari t/m zo 25 februari 2024
Paasvakantie vr 29 maart t/m ma 1 april 2024
Meivakantie za 27 april t/m zo 12 mei 2024
Pinksteren ma 20 mei 2024
Zomervakantie za 13 juli t/m zo 25 augustus 2024
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