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Agenda
 
do.21 mei t/m zo.24 mei 
Hemelvaartsvakantie 
 
za. 30 mei t/m ma. 1 juni   
Pinksterweekend

8 juni   
Nieuwsbrief juni

Het is maandag 11 mei.  
We zijn weer begonnen!
Vandaag mochten we alle kinderen weer welkom heten 
op onze school. Wat hebben we hen gemist.

Acht weken geleden, maandag 16 maart, was de eerste 
dag dat de school dicht was en moest er in allerijl  
onderwijs op afstand gerealiseerd worden.
Tot vorige week vrijdag hebben we dat, met uitzondering 
van de vakantieperiode, gedaan met onze zgn. 
thuiswerkprogramma’s.
Ouders kregen er opeens de taak van leerkracht bij. 
Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn geweest, maar 
over het algemeen is dit toch goed verlopen.
Om u daar voor te bedanken, krijgen de kinderen  
morgen een speciaal voor u gemaakte oorkonde mee 
naar huis.

Met ingang van vandaag nemen wij weer een (groot) deel van de lesgevende 
taken over. 
Natuurlijk gaan we aan de slag met rekenen, taal en lezen, maar we zullen  
daarnaast ook volop aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen. 
Er zal tijd genomen worden om ervaringen met elkaar te delen, om weer met 
elkaar samen te spelen en te werken. En dat in eerste instantie met nog maar 
een halve groep.
De scholen in Sliedrecht hebben de 50% onderwijstijd vertaald naar “halve 
groepen, halve dagen”.  
Een oplossing die op bijval mocht rekenen, maar ook de nodige vragen  
opleverde, zeker na de persconferentie van de minister-president op 6 mei.  
Wij hebben echter gekozen voor een garantie in de kwaliteit van ons onderwijs, 
met de borging dat alle kinderen iedere dag geholpen en gemonitord worden 
door een leerkracht. Laten we hopen dat de door de Sliedrechtse scholen  
gekozen optie “halve groepen, halve dagen” van korte duur zal zijn en minister-president Mark Rutte op  
20 mei goed nieuws heeft m.b.t. de volledig heropening van de scholen!



Personeelszaken 
Op dit moment hebben we te maken met twee collega’s, dhr. José Kraaijeveld 
(groep 5) en dhr. Rino Huijzer (groep 6) die langdurig afwezig zijn. Tot de  
zomervakantie gaan we de vervanging op de volgende manier regelen.

 

•   Groep 5 zal op maandag en dinsdag les krijgen van mevr. Manon de Kruijf. 
Op woensdag t/m vrijdag neemt mevr. Guusje Ketting deze groep onder haar hoede. Mevr. Guusje Ketting is 
een ervaren leerkracht, die als zzp-er al eerder succesvol een langdurige vervanging heeft vervuld op een  
andere school van onze stichting.
•   Groep 6 zal op maandag t/m woensdag les krijgen van mevr. Mira van Poele en op donderdag en vrijdag 
van mevr. Marieke van Dijk.
Dit betekent dat mevr. Marieke van Dijk op deze dagen verhuist van groep 3 naar groep 6. In groep 3 wordt zij 
op haar beurt vervangen door mevr. Gerdien Dammers  (op donderdag- en vrijdagochtend),  
terwijl mevr. Arianne Hinten de donderdagmiddag voor haar rekening neemt.
Mevr. Gerdien Dammers is vermoedelijk geen onbekende voor de kinderen, want zij verzorgt voor Wasko de 
voor- en naschoolse opvang op onze school. Zij is echter ook volledig bevoegd als leerkracht basisonderwijs 
en vindt het een uitdaging om weer opnieuw in het onderwijs aan de slag te gaan. Bovendien kan ze op deze 
ochtenden rekenen op de steun van mevr. Arianne Hinten.

Personeelsformatie 2020-2021
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van dhr. Rino Huijzer, die met vervroegd pensioen gaat. 
Zijn plaats in ons team wordt overgenomen door mevr. Mirjam Lodonk (4 dagen). We heten haar van harte 
welkom en hopen dat zij zich snel thuis voelt op onze school.
Nu we het personeelsbestand voor volgend schooljaar rond hebben, kunnen we de groepsverdeling  
samenstellen. In de volgende nieuwsbrief zullen we deze bekend maken.

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Het was de bedoeling om in april een betaalverzoek uit te doen voor het schoolreisgeld. 
Of de schoolreizen die gepland staan op maandag 13 juli door kunnen gaan, is uiteraard nog maar de vraag. 
We wachten daarom met het uitdoen van een betaalverzoek, totdat we daar zekerheid over hebben.

Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald hebben, dan hopen we dat u dit 
bedrag, €30,=, alsnog wilt voldoen. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar  
rekeningnummer: NL66 RABO 0399 348 255 
t.n.v. L. van Klaveren, oudervereniging obs Roald Dahl.
Vermeld u daarbij a.u.b. de achternaam en de groep van uw kind. Voor kinderen die 
in de loop van dit schooljaar op onze school begonnen zijn, hoeft niet het volledige 
bedrag betaald te worden, maar volstaat een evenredig deel. Neem hier gerust even 
contact met ons over op.
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Wat er wel doorging

Ouderraad en team organiseerden een paasfeest op afstand, waar ook nog een leuke wedstrijd 
aan verbonden was. Thijs Batenburg uit groep 1/2C was één van de gelukkige winnaars.

Wat er niet doorgaat.
Alle schoolsportactiviteiten die door de plaatselijke sportverenigingen waren georganiseerd
zoals de schoolvoetbal, de schoolzwemwedstrijden en de atletiekwedstrijden zijn afgelast.
Ook de sport- en speldag voor groep 5 t/m 8, die gepland stond op woensdag 27 mei, gaat dit jaar niet door.
En dit geldt tevens voor de excursie van groep 5 naar het themapark Archeon op dinsdag 19 mei. Maar deze 
excursie houden de kinderen tegoed! 
Volgend schooljaar zullen we met zowel groep 5 als groep 6 naar het Archeon gaan.
De twee studiedagen aansluitend op het pinksterweekend (dinsdag 2 en woensdag 3 juni) komen te vervallen 
en worden gewone schooldagen.


