
NIE UWSBRIE F  OKTOBER
KINDERBOEKENWEEK EN MEER

Agenda
 
5 oktober 
Jaarvergadering OR/MR 
 
17 t/m 25 oktober 
Herfstvakantie

27 oktober 
Drempeltoets groep 8

Week 46 
Contactavonden groep 1 t/m 7

Literair thema oktober 
Deze maand werken we aan het thema van de Kinderboekenweek 2020 “En toen?”
Onder dit motto gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van 
vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te 
weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden 
van toen door het lezen van boeken.

Omdat lezen zo belangrijk is
In de media hebt u kunnen lezen, dat deskundigen zich 
zorgen maken over de leesvaardigheid van de  
 basisschoolleerlingen.
“Als een kind niet kan lezen, begrijpt het de rest van de  
opdrachten ook niet”, wordt geconcludeerd. Nu hoef je 
geen deskundige te zijn om dit te onderkennen en voor 
ons was dat jaren geleden al de motivatie om “literaire school” te zijn.
Elke maand hebben we een thema, waaraan in alle groepen gewerkt wordt om het lezen te promoten.  
Het eerste thema van dit schooljaar was “De fantastische Meneer Vos” van Roald Dahl en vorige week zijn we 
gestart met het thema van de Kinderboekenweek.



Op woensdag 30 september hebben we de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Dit keer niet met alle  
kinderen tegelijk, maar in twee groepen. De kinderen uit groep 8 traden op met een dansje bij het lied 
“En toen” en via een tijdmachine werd er iemand uit het verleden tevoorschijn getoverd. 

Op vrijdag 16 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. U krijgt een digitale tentoonstelling toegestuurd, 
om te kunnen zien waar onze leerlingen zoal mee bezig geweest zijn. 



De Reis mee boekenkast                    
De “Reis mee boekenkast” waaruit kinderen een boek mogen pakken tegen  
inlevering van een ander exemplaar (een boek voor een boek), heeft recent een  
behoorlijke aanvulling cadeau gekregen. Er is dus weer volop keuze!

Corona maatregelen 
In de persconferentie van vorige week zijn de corona maatregelen 
aangescherpt, maar deze hebben geen consequenties voor het 
onderwijs. In een bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een nieuwe 
beslisboom aan, die u helpt om te bepalen of uw kind bij klachten 
wel/niet naar school mag. Er is nu één beslisboom voor alle  
kinderen van 0 jaar t/m groep 8. 
Een belangrijk verschil is dat neusverkouden kinderen uit groep 3 
t/m 8 nu ook gewoon naar school mogen. Dit geldt niet voor  
onderwijzend personeel. 
Bij verkoudheidsklachten moeten zij zich eerst laten testen en de 
werkzaamheden mogen pas hervat worden bij een negatief  
testresultaat. Hoewel wij gebruik mogen maken van de  
voorrangsprocedure, duurt het soms langer dan 24 uur voordat de 
uitslag bekend is.
U zult begrijpen dat dit vervangingsproblematiek oplevert.  
We doen ons uiterste best om bij afwezigheid van een leerkracht 
voor vervanging te zorgen en in de afgelopen weken is dit op twee 
keer na ook steeds gelukt. Voor groep 7 hadden we donderdag 24 
september geen vervanging en voor groep 6 op vrijdagmiddag 25 
september.
Gelukkig was er voor de meeste kinderen thuis opvang mogelijk.

Als er een leerkracht ziek is en we hebben voor die groep geen vervanging, dan weet u dat minstens daags 
daarvoor via een e-mail en via Klasbord.
We vragen u de mail te beantwoorden, om aan te geven of u zelf voor opvang kunt zorgen of gebruik moet 
maken van de noodopvang.
Noodopvang houdt in dit geval in, dat de kinderen verdeeld worden over andere groepen.
Als een leerkracht zich ’s ochtends ziekmeldt en we hebben geen vervanging, worden alle kinderen uit de 
groep van de afwezige leerkracht over de andere groepen verdeeld.
Kinderen worden dus nooit naar huis gestuurd, terwijl u van niks weet!
We doen ons best om lesuitval tot een minimum te beperken en rekenen op uw begrip als het echt niet  
anders kan!



Als kinderen ziekgemeld worden, geven we niet automatisch huiswerk mee. Ziek is immers ziek. Alleen kan 
het nu voorkomen, dat kinderen als gevolg van de corona maatregelen thuis moeten blijven, terwijl ze niet 
ziek zijn en daardoor prima hun schoolwerk kunnen doen. Geef in dat geval de leerkracht van uw kind (groep 
3 t/m 8) even een bericht en er wordt voor thuiswerk gezorgd. De e-mailadressen van het personeel staan in 
de informatiegids. (zie www.obs-roalddahl.nl)

Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad  
Vandaag, maandag 5 oktober, houdt de ouderraad samen met de medezeggenschapsraad haar  
jaarvergadering. 
Er wordt verslag gedaan van de activiteiten in het afgelopen schooljaar en het financieel jaarverslag wordt ter 
goedkeuring aangeboden. Tevens komt de financiële begroting voor het huidige schooljaar aan de orde, die 
gebaseerd is op de vrijwillige ouderbijdragen. Dit is het geld dat de ouderraad nodig heeft om haar  
activiteiten te bekostigen. 
Zoals u al in de informatiegids hebt kunnen lezen, gaat de ouderbijdrage niet omhoog! Voor het betalen van 
de ouderbijdrage, ontvangt u deze maand een factuur, die via IDEAL betaald kan worden.
Ook nemen we deze avond afscheid van Dhr. René van Valen, die na vele jaren trouwe dienst af moet treden 
als voorzitter van onze MR, omdat zijn kinderen nu op het voortgezet onderwijs zitten. Dhr. Ronnie de Groot 
wordt onze nieuwe voorzitter en Dhr. Stefan Steenstra (vader van Bibi uit groep 1/2 C) maakt de  
oudergeleding van de MR weer compleet.

Mediawijs 
Media hebben een grote invloed in het leven van kinderen en jongeren. 
Via tv, internet en sociale media komen zij in aanraking met  
verschillende soorten beelden en informatie. Met ons onderwijs willen 
we eraan bijdragen, dat onze leerlingen op een bewuste, verantwoorde 
en positieve manier omgaan met die media. In samenwerking met  
gastdocent mevr. Nanda van Heteren hebben we voor groep 5 t/m 8 
een onderwijsprogramma opgesteld, waaraan inmiddels volop wordt 
gewerkt.

Informatie-uurtje en contactavonden 
Door de corona maatregelen waren we dit jaar genoodzaakt om de informatieavond digitaal te verzorgen. 
Het werden daardoor informatie-uurtjes die verspreid over de week via Microsoft Teams te volgen waren.
Gelukkig verliep dit allemaal naar ieders tevredenheid en namen veel ouders deel.   
Uw betrokkenheid is belangrijk voor het leren en welbevinden van uw kind!
Hierover willen wij graag met u een 10-minuten gesprek inplannen.
Vanwege de corona maatregelen doen we dit niet op de twee avonden die we daar oorspronkelijk voor  
gepland hadden, maar gaan we vanaf 9 november (week 46) wat meer spreiding in tijd aanbrengen.  
U ontvangt op maandag 2 november een uitnodiging voor een 10-minuten gesprek en vervolgens kunt u  
aangeven voor welke dag u kiest en of u naar school wilt komen voor dit gesprek of de voorkeur geeft aan 
een online-gesprek.
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Ventilatie schoolgebouw 
Om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is het belangrijk dat er goed geventileerd wordt.  
Alle schoolgebouwen van OPOPS zijn gecontroleerd door een extern bedrijf en de ventilatie op onze school 
voldoet ruimschoots aan de geldende richtlijnen. Zie ook de brief van OPOPS die als bijlage bij deze 
nieuwsbrief is meegestuurd.

Nieuws vanuit PSG Klavertje 4 
Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Karin van Tilburg 
en vanaf de zomervakantie ben ik het team van PSG Klavertje 4 komen 
versterken.
 
In deze corona tijd is het moeilijk om met elkaar in contact te komen, 
maar ondanks alle maatregelen, begin ik me al aardig thuis te voelen op 
mijn nieuwe werkplek! 

Ik hoop jullie snel, in een rustigere tijd, persoonlijk te kunnen ontmoeten.

De winnaars van de strandbal-fotowedstrijd poseren 
voor de expositie van alle inzendingen.

Winnaars strandbal-fotowedstrijd


