NIEUWSBRIEF NOVEMBER
LITERAIR THEMA EN MEER

Agenda
5 november
nationaal schoolontbijt
6 november
administratiedag
personeel; alle
leerlingen vrij
11+12 november
contactavond groep 1 t/m 5 en 7
Literair thema november: Een hoop vrienden,
samen sterk
Vriendschap en samenwerken zijn de sleutelwoorden
van het literaire thema voor de maand november. Op
school en thuis zijn vriendschappen belangrijk.
Kinderen leren veel van omgaan en/of samenwerken
met elkaar. Het is niet voor niks dat we de sociaal
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen stimuleren
met de methode Kwink.
Met “Een hoop vrienden, samen sterk” trekken we dit
deze maand breder dan school alleen. We willen ook
weer iets betekenen voor de kinderen van een school
in Gambia, waar via een vorige actie bijvoorbeeld ook
onze oude sportshirts terecht gekomen zijn. We gaan
deze maand cadeautjes maken met schoolspullen
(pennen, potloden, schriften) en verzorgingsartikelen
(tandenborstels, tandpasta) om de kinderen van deze
school in Gambia blij te maken. Tijdens ons kerstfeest
zullen we deze cadeautjes aan Lia en Rob de Wit van de
stichting Gambia Nyodema, Grow up with a Smile
overhandigen, die er voor gaan zorgen dat de
cadeautjes op de plaats van bestemming terecht
komen.

11 t/m 15 november
week van de mediawijsheid groep
7 en 8
18 november
OR-vergadering 19.30 uur
19 november
MR-vergadering 19.45 uur
20 november
techniekroute groep 8
20 november
woensdagmiddagactiviteit groep
3 t/m 8
26 november
contactavond groep 8
26 november
activiteit i.s.m. de bibliotheek voor
groep 7 en 8
2 december
nieuwsbrief december

Kinderboekenweek 2019: Reis mee
Voor de herfstvakantie sloten we Kinderboekenweek af met een druk
bezochte tentoonstelling. Bedankt voor uw belangstelling!
Aan het thema “Reis mee” was voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 ook een wedstrijd
verbonden om een zo origineel mogelijk voertuig te bouwen.
Hieronder een foto van de trotse winnaars met hun voertuig en hun prijs, hoe kan
het ook anders ….. een boekenbon!

Finn, Mitch, Eline, Madelon en Renzo

Roald Dahl Reis Mee Boekenkast
Schuin onder het informatiescherm hebben we een boekenkast neergezet, die we de “Roald Dahl Reis Mee
Boekenkast” noemen. In deze boekenkast staat een start-voorraad kinderboeken. Onder het motto “een
boek voor een boek” kunnen kinderen een boek uit de kast halen, als er tegelijkertijd een ander boek
terugzet wordt. Zo’n boek moet er dan nog wel netjes uitzien. Hebt u kinderboeken over? Dan zijn deze meer
dan welkom om de start-voorraad te vergroten. Vanaf maandag 11 november is de “Reis Mee Boekenkast”
geopend.

Personeelszaken
Helaas zal dhr. Rino Huijzer vanwege een burn-out de komende tijd
afwezig zijn. Zijn lesgevende taken worden
voorlopig voor vier dagen in de week overgenomen door mevr.
Corine van Dalen. Voor de woensdag zoeken we nog naar een
oplossing. Door de afwezigheid van dhr. Rino Huijzer gaan de
contactavonden op maandag 11 en dinsdag 12 november voor groep
6 niet door. De ouders van onze leerlingen uit groep 6 zijn hier vorige
week al van op de hoogte gebracht.
Mevr.Tessa Groeneveld is inmiddels bevallen van haar tweede kindje. Met moeder en zoon Mike gaat het
uitstekend!
Ook met mevr. Marloes Groeneveld gaat het steeds beter, waardoor de verwachting is dat zij vanaf 18
november haar werkzaamheden weer volledig zal hervatten.
Dit betekent dat zij van maandag t/m woensdag groep 7 zal begeleiden en mevr. Nicole Schippers op
donderdag en vrijdag.

Contactavonden
Op maandag 11 en dinsdag 12 november staan de eerste
contactavonden op het programma. We praten dan naast de
vorderingen en verwachtingen ook over het beeld dat wij van uw
kind hebben. Het is belangrijk om te weten of ons beeld
overeenkomt met dat van u. We willen o.a. graag weten of uw kind
met plezier naar school gaat, met welke verhalen over school en de groep uw kind thuis komt, hoe de
leerstof bij het kind aansluit en hoe serieus hij of zij omgaat met huiswerk. Kortom wij willen een zo goed en
compleet mogelijk beeld van uw kind kunnen vormen. Zo kunnen wij de best mogelijke begeleiding bepalen.
Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 een rapport. Het eerste rapport wordt
uitgegeven na de Cito Middentoets, in februari 2020.
Na afname van de Cito Eindtoetsen in juni 2020 wordt het overgangsrapport opgesteld. Uiteraard wordt u,
voordat de rapporten aan de kinderen worden meegegeven, uitgenodigd voor een oudergesprek.
Vanwege de afwezigheid van dhr. Rino Huijzer gaan de contactavonden voor groep 6 op 11 en 12 november
niet door. Deze worden ingehaald op een nog nader te bepalen tijdstip.
De contactavond voor groep 8 staat gepland op dinsdag 26 november (zie hieronder).
Drempelonderzoek voor groep 8
Op woensdag 6 november zouden alle scholen van stichting OPOPS meedoen
Afgelopen week is groep 8 aan de slag geweest met de zgn. drempeltoets.
Deze toets bestaat uit de onderdelen technisch lezen, spelling, woordenschat,
begrijpend lezen en rekenen. Het doel van het drempelonderzoek is om door
middel van deze objectieve toets leerlingen en hun ouders een indicatie te
geven voor de vorm van voortgezet onderwijs die gekozen kan worden na
de basisschool. Hoewel het Drempelonderzoek een bepaalde voorspellende
waarde heeft, kan het uiteindelijke advies van de school op basis van de
bevindingen van de jaren op de basisschool, hoger of lager uitvallen. Op de contactavonden van 26
november willen we de uitslag van het Drempelonderzoek graag met de ouders/verzorgers en onze
leerlingen uit groep 8 bespreken.
Op maandag 18 november organiseert Het Willem de Zwijger College een algemene informatieavond
voortgezet onderwijs.
Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Onze ouderraad organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten
voor de kinderen van onze school, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest
of het kerstdiner.
Om deze activiteiten te kunnen betalen, heeft de ouderraad geld nodig dat
bijeen wordt gebracht door de ouderbijdragen.
Deze vrijwillige, jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 30 per leerling.
Daarnaast betaalt u nog voor de schoolreizen. Dit bedrag is niet voor alle leerlingen hetzelfde, zoals u in
onderstaand schema kunt zien.
Voor het betalen van de ouderbijdrage en/of het schoolreisgeld ontvangt u in de loop van deze week een
factuur die digitaal betaald kan worden.
We sturen deze factuur aan alle ouders. Mocht u reeds betaald hebben, waarvoor onze hartelijke dank, kunt
u deze factuur als niet verzonden beschouwen.
Voor de kinderen die in de loop van dit schooljaar bij ons op school gestart zijn, mag m.b.t. de ouderbijdrage
worden volstaan met een betaling van een evenredig deel.

Groep

Ouderbijdrage

Schoolreis

Totaal

1 en 2

€ 30

€ 12,50

€ 42,50

3 t/m 7

€ 30

€ 30

€ 60

8

€ 30

€ 140

€ 170

Ouderbijdrage via de Stichting Leergeld
Onze oudervereniging (ouderraad) organiseert jaarlijks vele activiteiten die er zeker
toe bijdragen om onze leerlingen een plezierige schooltijd te bezorgen. Dat u dit
ook waardeert is duidelijk, want de ouderbijdragen worden jaarlijks keurig betaald.
Mocht dit voor u een probleem zijn of worden, kunt u mogelijk een beroep doen op
Stichting Leergeld. Deze stichting heeft als doel om kinderen te helpen die om
financiële redenen niet kunnen of mogen meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: www.leergelddrechtsteden.nl
Overblijven
Vanaf de herfstvakantie werken we voor de overblijf met een nieuw
aanmeld- en betalingssysteem.
Elk kind dat van de overblijfregeling gebruik wil maken, moet eerst
geregistreerd worden in het systeem èn er moeten overblijfbeurten
ingekocht worden. Voor de registratie heeft u via uw kind(eren) een
instructiebrief met een code ontvangen. Bent u deze kwijt, vraag dan even
om een nieuw exemplaar. Als u nog een tegoed had op een oude strippenkaart zoals we die voor de
herfstvakantie gebruikten, krijgt u dit tegoed terugbetaald.
Op de contactavonden op maandag 11 en dinsdag 12 november ligt dit geld voor u klaar in het
directiekantoor.
Nationale Onderwijsstaking 6 november 2019 afgelast, kinderen wel vrij!
Op woensdag 6 november zouden alle scholen van stichting OPOPS meedoen
aan de nationale onderwijsstaking. Maar vrijdag kwam er plotseling een akkoord
tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. Dit betekent dat de staking van de
baan is. Wij gaan deze dag benutten voor administratieve werkzaamheden.
Dit betekent dat het personeel wel aanwezig is, maar dat er geen les gegeven
wordt 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”.
Uiterlijk vandaag nog kunt u uw kind(eren) hiervoor aanmelden via
admin@obs-roalddahl.nl
Sport inloop
Woensdag 6 november wordt er tussen 10.00 en 12.00 uur een vrije
sportinloop georganiseerd in sporthal de Stoep voor kinderen
tussen de 6 en 12 jaar. Onder begeleiding van S.O.J.S. kunnen er
allerlei leuke sportactiviteiten gedaan worden! Toegang is geheel
gratis. Sportkleding en zaalschoenen verplicht!

Project Mediawijsheid
In de week van de mediawijsheid ( 11 t/m 15 november)
doen we met groep 7 en 8 mee aan het spannende
mediaspel MediaMasters. Het thema van het spel is dit jaar:
Aan of uit? Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in
het leven?
En wanneer zit technologie ons juist in de weg? Tijdens de
Week van de Mediawijsheid stellen we iedereen de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan?

Techniekroute Sliedrecht
Op woensdag 20 november organiseert de gemeente Sliedrecht in samenwerking met het bedrijfsleven en
de Sliedrechts basisscholen de zogenaamde techniekroute.
Alle groepen acht gaan deze morgen op pad om twee bedrijven te bezoeken. De bedoeling is om kinderen
te laten ervaren wat techniek is en inhoudt en kennis laten opdoen van de onderdelen/producten die in het
bedrijf worden gemaakt.
Onze groep 8 wordt in twee subgroepen gesplitst, die elk twee van de volgende bedrijven zullen bezoeken:
Nidec Netherlands, Loodgieter Simon, Bouwbedrijf Visser en/of de Brandweer.

Woensdagmiddagactiviteit
Twee keer per schooljaar organiseren we een leuke
woensdagmiddagactiviteit voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 waaraan op
basis van inschrijving meegedaan kan worden. De eerste ronde, BINGO,
staat gepland op woensdag 20 november. De kinderen hebben inmiddels
een inschrijfformulier ontvangen.
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