NIEUWSBRIEF SEPTEMBER
NIEUW SCHOOLJAAR EN MEER

Agenda
13 september
Roald Dahl-dag
16 september
OR-vergadering;
aanvang 19.30 uur

Nieuw schooljaar!
Hartelijk welkom op de eerste dag van het nieuwe
schooljaar! We hopen dat iedereen genoten heeft van
een heerlijke, lange en fijne vakantie.
Maar … nu moeten we weer aan de slag.
Wij hebben er heel veel zin in en hopelijk denken de
kinderen daar ook zo over.
We wensen iedereen in ieder geval een leerzaam en
leuk schooljaar toe!

23 september
Informatieavond groep 1 t/m 8
25 september
Start Kinderpostzegelactie
25 september
Mediaworkshop voor groep 5 en 6
12, 20, 24 en 30 september
Van Schoolplein naar Challengeplein
30 september
MR-vergadering; aanvang 19.45 uur
(DW)

Literair thema september: Roald Dahl en “Sjakie en de grote glazen lift”.
Elk jaar vieren we op 13 september de geboortedag van Roald Dahl, de
meesterverteller waar onze school naar vernoemd is. Er staan deze dag
allerlei leuke activiteiten op het programma. Het boek dat dit jaar centraal
staat is “Sjakie en de grote glazen lift” waarmee mooi aangesloten wordt op
het thema van de Kinderboekenweek 2019: Reis mee – met bijzondere
voertuigen.
Sjakie en de grote glazen lift begint waar Sjakie en de chocoladefabriek
ophoudt: in meneer Wonka’s grote glazen lift. Een fantastisch kinderboek van
Roald Dahl, met prachtige tekeningen van illustrator Quentin Blake. Sjakie en
de grote glazen lift is verkrijgbaar voor een bedrag van slechts € 5,99.
Samen met zijn ouders en grootouders – en meneer Wonka – vliegt Sjakie boven
de stad, op weg naar de chocoladefabriek waarvan hij de nieuwe eigenaar is.
Maar niets gaat volgens plan. Door het geruzie van opoe Jakoba drukt Sjakie te
laat op de groene knop. De lift schiet omhoog, sneller en sneller, hoger en hoger!
Kan Sjakie dit avontuur tot een goed einde brengen?

Informatiegids, schoolgids en informatieavond
De informatiegids, met actuele en praktische informatie over het schooljaar 2019-2020,
staat inmiddels op onze website.
De schoolgids met de meer algemene informatie, zoals bijvoorbeeld onze visie op het onderwijs, de opzet
van ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen etc. wordt elk jaar geactualiseerd en is vanaf 1 oktober te
downloaden van onze website.
Wie van één of beide gidsen een papieren versie wil, kan een exemplaar opvragen bij de directie.
Op maandag 23 september organiseren we onze jaarlijkse informatieavond.
Elke leerkracht vertelt aan de ouders/verzorgers van zijn/haar leerlingen wat er in dat schooljaar zoal op het
programma staat en op welke manier er gewerkt wordt.
Voor een goede samenwerking tussen school, ouders en kind is het zeker van belang dat u aanwezig bent!
Vrijdag 13 september krijgt elke leerling een uitnodiging mee, waarop ook de tijden vermeld staan. Elke
leerling moet de antwoordstrook uiterlijk 20 september inleveren bij de groepsleerkracht.
Doorgeven wijzigingen
Voor het up-to-date houden van onze leerlingenadministratie is het noodzakelijk dat wij door u op de hoogte
gesteld worden van wijzigingen in e-mailadres, telefoonnummer thuis/werk/mobiel e.d.
Bij de uitnodiging voor de informatieavond ontvangt u ons zgn. calamiteitenformulier, waarop u deze
gegevens kunt invullen en vragen wij u tevens om toestemming voor het publiceren van foto’s waarop uw
kind staat, zoals bijvoorbeeld op klasbord of de fotopagina van de website.
Op de informatieavond kunt u dit formulier inleveren. We ontvangen graag van elke leerling een formulier!
Mocht het noodzakelijk zijn dat wij een wijziging eerder ontvangen, geeft u dit dan even schriftelijk of via de
mail (admin@obs-roalddahl.nl) door? Alvast dank.

Personeelszaken
Nieuw in ons team zijn dit schooljaar mevr. Nicole Schippers, mevr. Sandy Stout en dhr. Danny Struijk.
We wensen hen veel succes met hun nieuwe baan en hopen dat ze zich snel thuis voelen op onze school.
Mevr. Sandy Stout is de opvolgster van dhr. Jordi Boogers en gaat op donderdag de lessen
bewegingsonderwijs verzorgen. Mevr. Nicole Schippers en dhr. Danny Struijk zijn in deeltijd werkzaam in
respectievelijk groep 7 en 8.
Afwezig zijn momenteel mevr. Tessa Groeneveld en mevr. Kayleigh Jansen.
Mevr. Tessa Groeneveld is begonnen aan haar zwangerschapsverlof en op 17 augustus is mevr. Kayleigh
Jansen bevallen van haar tweede zoon: Mason.
Met moeder en kind gaat het prima!
Op de weg terug is mevr. Marloes Groeneveld. Zij zal vanaf deze
week enkele uren per dag op arbeidstherapeutische basis starten.
Dit betekent dat zij voor haar lesgevende taken de komende tijd nog
vervangen zal worden door mevr. Marieke van Dijk en mevr. Mira van
Poele.
De ouders van groep 7 zijn hier voor de zomervakantie al over
geïnformeerd.
Naar binnen en naar buiten
Alle kinderen gaan ‘s morgens en ‘s middags door de hoofdingang naar binnen. De hoofdingang is aan de
kant van de Locksweer. Om 08.20/13.05 uur gaat de deur open en kunnen de leerlingen uit groep 1, 2 en 3
naar binnen. Als u uw kind in de klas brengt, kunt u daarna ook de uitgang aan de kant van de Tolsteeg
gebruiken. U loopt dan als het ware rond.
De overige groepen verzamelen zodra de bel gegaan is op de afgesproken plaats en lopen daarna per groep
naar binnen. Om 08.30/13.15 uur starten we met de lessen. Het is daarom van belang dat de kinderen op tijd
op school zijn. Als de school om 12.00/15.15 uur uitgaat, komen de kleuters en groep 3 via de hoofdingang
naar buiten. Groep 4 t/m 8 (dit zijn de groepen van de bovenverdieping) verlaten het gebouw via de trap aan
de kant van de Tolsteeg.
Klasbord
Klasbord is een gratis sociale mediatool, waarmee de leerkracht de ouders van zijn of haar klas gemakkelijk
op de hoogte kan houden van de activiteiten in de groep.
U kunt hierbij denken aan tekstberichten, het stellen van een vraag of het delen van een foto. Welke
boodschap de leerkracht ook heeft, met Klasbord kan het vliegensvlug gedeeld worden met de
ouders/verzorgers van de leerlingen uit de betreffende groep.
Het voordeel van Klasbord ten opzichte van andere sociale mediatools is dat het een gesloten omgeving is.
U kunt de klas alleen via de Klasbord-app volgen met de groepscode.
Als u Klasbord al volgde, zetten wij u over naar de nieuwe groep. Met uitzondering van groep 3, hier moet
een ieder zich opnieuw voor aanmelden. Deze week krijgen alle kinderen uit groep 3 een brief mee met de
groepscode. Voor de andere groepen is de groepscode op te vragen bij de leerkracht van uw kind(eren).
Hoofdluis
Zoals u weet controleert een ouderwerkgroep zo snel mogelijk na iedere vakantie
de haren van alle leerlingen op eventuele aanwezigheid van hoofdluis en/of neten.
Indien er bij uw kind hoofdluis of neten zijn waargenomen, wordt er telefonisch
contact met u opgenomen. Aan andere ouders wordt een e-mail gestuurd, dat er in
de groep van hun kind hoofdluis is geconstateerd.

Van Schoolplein naar Challengeplein

Het project “Van Schoolplein naar Challengeplein” staat dit jaar al in september op het programma. Door
direct na schooltijd het schoolplein om te toveren tot een Challengeplein, kunnen de kinderen ervaren hoe
leuk het is om buiten te spelen. Deze activiteit is voor groep 1 t/m 8 en staat onder leiding van medewerkers
van SOJS. De kinderen hoeven zich hier niet voor aan te melden. Ook ouders, opa’s en oma’s zijn van harte
uitgenodigd om te komen kijken of lekker mee te doen! Gezellig sporten en bewegen op het schoolplein!
Mocht de activiteit vanwege slecht weer niet door kunnen gaan, dan melden we dit op onze website:
www.obs-roalddahl.nl
Voor onze school zijn de volgende data vastgesteld:
•
donderdag 12 september
•
vrijdag
20 september
•
dinsdag
24 september
•
maandag
30 september
Steeds van 15.15 – 16.30 uur.
Overblijven
In de nieuwsbrief van juli vertelden wij u, dat wij gelet op de uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek,
niet overgaan op een continurooster. Uit datzelfde onderzoek komt wel naar voren, dat ouders graag een
digitaal aanmeldings- en betalingssysteem voor de overblijf (tussenschoolse opvang) zouden willen hebben.
Zo’n systeem gaan we vanaf de herfstvakantie invoeren. U wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.

Redactie:
dhr. J. Bot
admin@obs-roalddahl.nl

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

