
NIE UWSBRIE F  SE PTE MBER
NIEUW SCHOOLJAAR EN MEER

Agenda
 
11 september 
Roald Dahl-dag 
 
14 september 
OR-vergadering;  
aanvang 19.30 uur

Week 39 
Informatie uurtje groep 1 t/m 8

23 september  
Start Kinderpostzegelactie

5 oktober                              
Nieuwsbrief oktober

5 oktober                              
Jaarvergadering OR/MR 19.30 uur

‘En liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het wezen vanavond?’
‘Ik denk dat we vanavond maar eens eend moesten eten,’ zei Mevrouw Vos. ‘Breng maar 
twee vette eenden mee, alsjeblieft. Eén voor ons samen, en één voor de kinderen.’
‘Goed, dan nemen we eenden!’ zei Meneer Vos. ‘De beste die Bits maar heeft.’
Meneer Vos zou niet zoveel praatjes hebben als hij had geweten dat de boeren  
Bolus, Bits en Biet hem op dat ogenblik opwachten. Ze liggen achter een boom bij 
de ingang van het hol, ………..

Nieuw schooljaar!
Hartelijk welkom op de eerste dag van het nieuwe  
schooljaar!  We hopen dat iedereen genoten heeft van 
een fijne zomervakantie. 
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!

Roald Dahl-dag
Elk jaar vieren we de geboortedag van Roald Dahl, de meesterverteller waar onze school naar vernoemd is. 
Omdat deze dag, 13 september, op een zondag valt, is het dit jaar vrijdag 11 september Roald Dahl-dag.  
Er staan deze dag allerlei leuke activiteiten op het programma. Het boek dat dit jaar centraal staat is 
 “De fantastische Meneer Vos”. 



Informatiegids, schoolgids en informatieavond  
De informatiegids, met actuele en praktische informatie over het schooljaar 2020-2021, en de schoolgids, 
waarin we de werkwijze van onze school beschrijven, staan inmiddels op onze website.
Wie van één of beide gidsen een papieren versie wil, kan een exemplaar opvragen bij de directie.
 
In de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 september, wordt er voor elke groep via office365/teams een  
online informatie uurtje georganiseerd.
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 online aanwezig 
bent!
U wordt over het hoe en wanneer binnenkort nader geïnformeerd.  

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 deze nieuwsbrief 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.
We ontvangen graag uiterlijk vrijdag 5 september van elke leerling het formulier retour, zodat we iedereen op 
tijd en via het juiste e-mailadres kunnen uitnodigen voor het  online informatie uurtje. 

Personeelszaken 
Nieuw in ons team zijn dit schooljaar mevr. Mirjam Lodonk en dhr. Wichert Vet. 
We wensen hen veel succes met hun nieuwe baan en hopen dat ze zich snel 
thuis voelen op onze school.
 
Dhr. José Kraaijeveld heeft zijn chemokuur afgerond en vergeleken met de 
vorige meting, waren alle tumoren wederom iets kleiner geworden! 
Dat was dus absoluut geen slecht nieuws,
De immuuntherapie wordt voortgezet en de medicatie is verhoogd.



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 3A en 3B, hier moet een ieder zich opnieuw voor 
aanmelden. Deze week krijgen alle kinderen uit groep 3A en 3B 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. 

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. De schoolreis voor de kleutergroepen kost €20, 
voor groep 3 t/m 7 €30 en voor groep 8 (meerdaagse schoolreis) €140.
Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u binnenkort een factuur, 
die digitaal en eventueel in termijnen betaald kan worden. 
Voor het betalen van het schoolreisgeld voor groep 1 t/m 7 ontvangt u de  
factuur in maart 2021. De ouders van groep 8 ontvangen de factuur voor de 
meerdaagse schoolreis in oktober 2020. Ook de schoolreizen kunnen in 
termijnen betaald worden.

Overblijven 
Als u van onze overblijfregeling gebruik wilt maken, moet u voor uw kind(eren) een 
leerling profiel aanmaken, overblijfdagen inplannen en overblijftegoed kopen. 
Hoe dit moet, leest u op de startpagina van obs-roalddahl.isy-school.nl 
Voor het aanmelden van uw kin(eren) heeft u een registratiecode nodig. Deze kunt u 
op school aanvragen. Het overblijven kost €1,75 per keer. 
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Jantje Beton  
In september staat de Jantje Beton Loterij op het programma. Een actie waaraan 
jaarlijks veel basisscholen enthousiast deelnemen. Dit jaar zijn wij weer aan de beurt. 
We hebben namelijk met de Anne de Vriesschool afgesproken om de beurt deel te 
nemen. Met deze actie kunt u iets doen voor het goede doel en tegelijkertijd geld 
verdienen voor onze eigen school! 
De helft van de opbrengst van de Jantje Beton Loterij mag de school namelijk zelf  
gebruiken. De loterij is een interne actie, waar wij met onze leerlingen uit groep 1 
t/m 6 aan mee willen doen. Dat betekent dat de kinderen de loten mogen verkopen 
aan familie, vrienden en kennissen. De lootjes kunnen op 1,5 meter worden verkocht 
via de machtiging formulieren en online via de Tikkie jij bent ‘m! actie.  
Elk lotenboekje bevat 10 loten a € 3,00.
 
Alle kinderen krijgen een informatiebrief voor de ouders mee en één voor henzelf. 
Via het antwoordstrookje dat deze week meegegeven wordt, kunt u aangeven of u 
uw kind(eren) toestemming geeft om mee te doen. 
Met het bestellen van de lotenboekjes zijn wij uitgegaan van één lotenboekje per 
gezin. Dat betekent dat er dus 10 loten verkocht kunnen worden. 
Voor kinderen die meer loten willen verkopen, zijn er extra lotenboekjes  
beschikbaar en eventueel niet verkochte loten kunnen teruggegeven worden. 
De actieperiode van de Jantje Beton Loterij is van woensdag 9 september t/m  
woensdag 23 september.

Kinderpostzegels  
Op woensdag 23 september start om 12.00 uur de 
Kinderpostzegelactie.
Leerlingen uit groep 7 en 8 mogen aan deze actie 
meedoen. Welke vorm de verkoop gaat krijgen, is 
Stichting Kinderpostzegels nog aan het  
onderzoeken. De actie moet binnen de  
RIVM-richtlijnen veilig en vooral leuk zijn voor de 
kinderen. 


