
NIE UWSBRIE F  OKTOBER
LITERAIR THEMA EN MEER

Agenda
 
6 t/m 15 oktober      
Kinderboekenweek 

7 oktober  
Groep 7 naar  
HackShield in Leusden 
 
7 oktober    
Groep 1/2C naar De Hooizolder

16 t/m 24 oktober        
Herfstvakantie

28 oktober 
Groep 1/2B naar De Hooizolder

Omdat lezen zo belangrijk is 
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs krijgt  
vanwege de lockdowns volop aandacht in de media en 
men maakt zich o.a. zorgen over de leesvaardigheid van 
de basisschoolleerlingen. “Als een kind niet kan lezen, 
begrijpt het de rest van de opdrachten ook niet”, wordt 
geconcludeerd. Een waarheid als een koe en jaren  
geleden voor ons 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 Giraf, de 
Pele en ik” van Roald Dahl en vanaf volgende week  
starten we met het thema van de Kinderboekenweek.

Literair thema oktober: Kinderboekenweek: Worden wat je wil 
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of 
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het 
van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat 
ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een  
bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke 
bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.  
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast 
dromen over later! Er staan tijdens de Kinderboekenweek diverse activiteiten op 
het programma, waarover u vorige week via een e-mail bent geïnformeerd.



Een leuke boekentip voor kinderen uit de onderbouw 
In het prentenboek “De wedstrijd van Schildpad en Haas” maken de kinderen  
kennis met diverse beroepen die met sport te maken hebben. Er is een sporter, 
trainer, EHBO-er, cateraar, scheidsrechter en iemand die de medailles uitreikt.
Voor nog meer boekentips:
Wist u dat juf Roos, uit groep 5, een Instagram account heeft met boekentips?  
U kunt haar volgen via jufpapaver.leest. Ze geeft minimaal eens per week een tip. 
Vaak kunt u deze boeken lenen bij de bibliotheek.

Corona maatregelen
In de e-mail van 22 september hebt u kunnen lezen welke voorzichtige versoepelingen we inmiddels hebben 
doorgevoerd. Zo kunnen de kleuters weer tot aan de buitendeur van hun lokaal gebracht worden, mogen  
ouders hun kind weer op het schoolplein ophalen en hoeft bij een besmette leerling niet meer een hele 
groep in quarantaine.
Mocht het onverhoopt gebeuren dat er toch leerlingen in quarantaine moeten, zorgen wij dat er vanaf de 
tweede schooldag vanaf de start van de quarantaine een thuiswerk programma is.
En ….... voor de kinderen die vanaf 1 oktober jarig zijn geldt, dat er ook weer getrakteerd mag worden op 
zelfgemaakt traktaties.

Personeelszaken
In goed overleg met mevr. Marieke van Dijk hebben we besloten om 
haar dienstverband per 1 oktober te ontbinden. Mevr. Marieke van Dijk 
wil een andere weg inslaan en gaat voorlopig aan de slag als remedial 
teacher/leerkracht en zal in deze functie beginnen op school Mühring in 
Dordrecht. We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan!                                                                                                 
Dit betekent dat wij dus helaas op zoek moeten naar een opvolger.  
Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt wordt dit een uitdaging.  
Vanaf de herfstvakantie zal mevr. Mira van Poele groep 6 op donderdag 
begeleiden en dhr. Jan Bot op vrijdag. Tot de herfstvakantie is dit nog 
niet structureel mogelijk, maar lossen we het op andere manieren intern 
op. Op een nog nader te bepalen tijdstip komt mevr. Marieke van Dijk 
nog afscheid nemen van de kinderen uit groep 6 en het team.

Ouderbijdrage 
De oudervereniging organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten voor 
de kinderen van onze school. Denkt u maar eens aan het kerstdiner, het  
sinterklaasfeest of de eindweek. Om deze activiteiten te kunnen betalen, heeft de 
oudervereniging geld nodig, dat bijeen wordt gebracht door de ouderbijdragen. 
Deze vrijwillige, jaarlijkse bijdrage wordt dit schooljaar niet verhoogd. Hierdoor 
blijft de bijdrage voor de door de oudervereniging georganiseerde activiteiten voor 
alle leerlingen € 30. 
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar bij ons op school starten, wordt 
met de ouders een aangepast bedrag afgesproken. 
Daarnaast betaalt u een eveneens vrijwillige bijdrage voor de schoolreizen. 
Dit bedrag is niet voor alle leerlingen hetzelfde. 
De kinderen uit groep 1 en 2 gaan namelijk naar een andere bestemming dan 
groep 3 t/m 7, die een dag op schoolreis naar een pretpark o.i.d. gaan. 
Groep 8 gaat zelfs op meerdaagse schoolreis. 



Medezeggenschapsraad obs Roald Dahl en de Wilgen. 
Obs De Wilgen en obs Roald Dahl hebben gezamenlijk één medezeggenschapsraad. En wist u dat de  
vergaderingen van deze medezeggenschapsraad (MR), ook door u als ouder/verzorger mogen worden  
bijgewoond? De data staan genoemd op de jaarplanning en in de nieuwsbrief. 
Als u een onderwerp (van gemeenschappelijk belang) op de agenda van de MR wil zetten, kunt u dit  
aanvragen bij secretaris Brigitte Jimenez via e-mail mr-dwrd@gmail.com  Binnen een week na de  
vergadering krijgt u het resultaat van de bespreking toegestuurd.
De MR vergadert zes avonden per jaar. In deze vergadering worden door de directie van De Wilgen en de 
directie van de Roald Dahl stukken (jaarplannen, jaarverslagen, begrotingen, roosters, ed.) voorgelegd,  
waarvoor instemming van de MR nodig is. Daarnaast staan er regelmatig andere onderwerpen op de  
agenda, die belangrijk zijn voor de school. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de coronamaatregelen op 
school in de afgelopen tijd.
De MR bestaat altijd uit twee medewerkers en twee ouders per school.
Voor De Wilgen zijn dit mevr. Brigitte Jimenez en mevr. Birgitta ’t Hoen. Als ouders zijn dhr. Robert van der 
Voort en mevr. Nancy Klaus betrokken.
Voor de Roald Dahl zijn dit mevr. Joke Thijsse en mevr. Edith van Dongen. Vanuit de ouders zijn dit  
dhr. Ronnie de Groot (voorzitter) en dhr. Stefan Steenstra.

In het onderstaand schema kunt u zien wat de verschillende schoolreizen kosten. 

Groep Schoolreis Activiteiten  
Ouderraad

Ouderbijdrage totaal

1-2 € 20 € 30 € 50
3 t/m 7 € 30 € 30 € 60
8 € 140 € 30 € 170

Het is tegenwoordig een verplichting om het betaalverzoek voor de activiteiten van 
de Ouderraad en de schoolreis als één totaalbedrag te doen. Dit betaalverzoek 
ontvangt u in oktober en er kan via IDEAL betaald worden. 
Er kan ook in termijnen betaald worden. Voor elke termijn ontvangt u automatisch 
via de mail een betaalverzoek.
Uiteraard houden we er met het versturen van het betaalverzoek rekening mee, 
dat er voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 €10 minder in rekening wordt gebracht, 
omdat het schoolreisje van afgelopen 20 september geen €20 maar €10 kostte.

Jaarvergadering OR/MR  
De jaarvergadering van de OR/MR is verzet van 4 oktober naar 22 november.

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 
op met onze overblijf coördinator mevr. Sanne Vogel, tel 06-18081942.



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 een 
onderwijsprogramma opgesteld, dat jaarlijks aan groep 5 t/m 8 aangeboden 
wordt.   
Met dit lesprogramma starten we in januari 2022.

Informatie-uurtje en contactavonden 
Helaas moesten we, vanwege de corona maatregelen, onze  
informatieavond ook dit jaar digitaal verzorgen. Het werden daardoor  
informatie-uurtjes die verspreid over anderhalve week via Microsoft 
Teams te volgen waren. 
Gelukkig verliep dit allemaal goed en konden we op een redelijke  
belangstelling rekenen. 
Uw betrokkenheid is belangrijk voor het leren en welbevinden van uw 
kind! Hierover willen wij graag met u een 10-minuten gesprek inplannen. 
Zoals het er nu naar uitziet, zullen deze gesprekken weer gewoon op 
school plaatsvinden. Deze gesprekken staan gepland op 8 en 9  
november.

Daarnaast staan er nog allerlei andere activiteiten op het programma.
Zo doet groep 7 donderdag 7 oktober mee aan Hackshield. Dit evenement 
vindt plaats in het AFAS-theater in Leusden en de kinderen gaan daar met de 
bus naar toe.
HackShield is een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar 
maakt tegen cybercriminaliteit. Via deze game worden kinderen opgeleid tot 
Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online 
gevaar.

admin@obs-roalddahl.nl
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