
NIE UWSBRIE F  SE PTE MBER
LITERAIR THEMA EN MEER

Agenda
 
13 september  
MR-vergadering:  
19.30 uur 

20 september  
Schoolreisjes groep 1 t/m 8 
 
Week 38/39    
Digitaal informatieuurtje

27 september    
Start “Week tegen Pesten”

29 september    
Start Kinderpostzegelactie groep 7+8

4 oktober     
Nieuwsbrief oktober

Literair thema september: Roald Dahl en “De Giraf, 
de Peli en ik”. 
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 
“De Giraf, de Peli en ik” en heeft als thema vriendschap. 
Een thema dat mooi past bij de start van een nieuw 
schooljaar, waarbij iedere leerkracht intensief bezig is 
met positieve groepsvorming.

In een oude, vervallen snoepwinkel ontdekt Billy een wel heel bijzonder trio: een pelikaan, een giraffe en een 
bruine aap. Aap zingt voor iedereen in de buurt: ‘Wij staan met elkaar, dag en nacht voor u klaar. De Giraffe, 
de Peli en Ik.’
De dieren hebben een ladderloos glazenwassersbedrijf. Als ze samen met Billy een heel bijzondere opdracht 
krijgen, blijkt dat de vrienden nog véél meer kunnen dan alleen ramen lappen.



Personeelszaken 
Helaas heeft mevr. Margot Kniep zich ziek moeten melden en we verwachten dat 
dit ook wel voor een wat langere periode zal zijn. 
De vervanging hebben we als volgt geregeld:
•  Groep 1/2B zal op maandag en dinsdag begeleid worden door mevr. Ria van der 
Hoeven en op woensdag t/m vrijdag door invaller mevr. Manon de Kruijf. 
•  Groep 1/2A krijgt daardoor op dinsdag geen les meer van mevr. Ria van der  
Hoeven, maar van mevr. Joke Thijsse.

Nieuw in ons team zijn dit schooljaar dhr. Martijn de Zeeuw en mevr. Joyce  
Blijenberg. In de nieuwsbrief van augustus stelde dhr. Martijn de Zeeuw zich voor, 
nu is mevr. Joyce Blijenberg aan de beurt.

Hallo allemaal,

In deze nieuwsbrief neem ik het stokje over van meester Martijn de Zeeuw 
en stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Joyce Blijenberg. Ik woon in 
Sliedrecht en heb een dochter en een zoon. Dit jaar kom ik op de woensdag 
werken in groep 5 naast juf Suzan Roos. Ik kende haar al, want vorig  
schooljaar werkten wij ook samen in groep 5, maar dan op de obs Henri 
Dunant. Het voelt dus erg vertrouwd om weer samen een groep te draaien. 
Inmiddels heb ik kennisgemaakt met de kinderen in de groep en alle collega’s, 
dat was erg gezellig! Ik heb er dan ook heel veel zin in om aan de slag te gaan 
op de obs Roald Dahl. Ik ben hiernaast nog 2 dagen werkzaam op de obs Henri 
Dunant en dit jaar begin ik ook als specialist hoogbegaafdheid in Sliedrecht 
voor de stichting OPOPS. Een bezige bij dus. Ik hoop binnenkort alle ouders te 
ontmoeten en heb zin in het komende schooljaar! Tot ziens allemaal.
 
Met vriendelijke groet,
Joyce Blijenberg

Nationaal Programma Onderwijs 
Het onderwijs heeft nu al ruim anderhalf jaar te maken met de coronacrisis en dat 
dit grote gevolgen heeft voor de kinderen staat als een paal boven water.  
Sommigen hebben een leervertraging opgelopen of zijn minder gemotiveerd 
geraakt. Anderen hebben juist een groeispurt gemaakt. Hoe dan ook, leerlingen 
verdienen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks 
corona.
Het Nationaal Programma Onderwijs geeft scholen financiële ondersteuning om 
maatregelen te nemen om vertragingen te beperken en in te halen. Daarbij gaat 
het niet alleen om de leerontwikkeling, maar ook om de sociaal-emotionele  
ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.
Voor de zomervakantie hebben we in samenspraak met onze MR en ons bestuur 
een plan opgesteld hoe wij de NPO-gelden op onze school willen inzetten.
In deze nieuwsbrief willen u daar graag over informeren. We hebben o.a. gekozen 
voor extra inzet van ondersteunend personeel. 
Mogen wij u voorstellen aan: 



Mevr. Erin van Duren is op woensdag als specialist hoogbegaafdheid onze  
opvolgster van mevr. Ilona Bakker. Juf Erin gaat het aanbod verzorgen voor onze  
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, van kleuters t/m groep 8.

Mevr. Gerdien Dammers komt als onderwijsassistente op maandag, 
dinsdag en donderdag elke dag 2 uur bij ons op school werken om 
kinderen te helpen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij zal zich 
toeleggen op het vak rekenen. Voor veel kinderen is juf Gerdien geen 
onbekende, want zij verzorgt voor Wasko ook de buitenschoolse opvang 
op onze school.

Mevr. Mirja Lieber is een orthopedagoge en komt ons op woensdag ondersteunen 
om ons preventieve aanbod verder door te ontwikkelen. Voorkomen is immers  
beter dan genezen!  Mochten er leerachterstanden zijn, dan gaat zij samen met 
onze IB-er, mevr. Mira van Poele, aan de slag om een zo passend mogelijk plan  
op te stellen.

Slim leren 
Ook uit de NPO-gelden krijgen alle kinderen uit groep 5 t/m 8 het programma 
“Slim leren” aangeboden. “Slim leren” is een digitaal leer- en oefenplatform, dat 
gebruikt kan worden als een waardevolle aanvulling op de methodes die we op 
school gebruiken voor rekenen, taal en spelling. De kinderen kunnen op hun eigen 
niveau oefenen. Extra uitdaging vinden de kinderen in de vakken wiskunde, Engels 
en andere vreemde talen, die ook worden aangeboden. Er kan zowel op school als 
thuis (dus bijvoorbeeld ook in het geval dat een klas in quarantaine moet) met dit 
programma gewerkt worden. Hoe we dat willen gaan doen, vertellen we u graag in 
het digitale informatie uurtje. 

Bereikbaarheid leerkrachten 
Op hun werkdagen zijn de leerkrachten telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer  
0184-415314. Graag buiten de lestijden bellen a.u.b. behalve als het niet anders kan.
Daarnaast is ons personeel bereikbaar via de mail. Uw mail wordt uiterlijk op de eerstvolgende werkdag van 
de betreffende leerkracht beantwoord.
Het algemene e-mailadres van school is: admin@obs-roalddahl.nl
Hieronder volgen de e-mailadressen van de personeelsleden, die ook terug te vinden zijn op de website in 
onze informatiegids.



dhr. Jan Bot jbot@obs-roalddahl.nl directeur
mv. Joyce Blijenberg  jblijenberg@obs-roalddahl.nl groep 5
mw. Marieke van Dijk  mvandijk@obs-roalddahl.nl  groep 6
mw. Edith van Dongen  evandongen@obs-roalddahl.nl groep 4
mw. Tessa Groeneveld  tgroeneveld@obs-roalddahl.nl groep 3B
mw. Marloes Groeneveld mgroeneveld@obs-roalddahl.nl groep 3B
mw. Arianne Hinten ahinten@obs-roalddahl.nl onderwijsassistente
mw. Ria van der Hoeven rvdhoeven@obs-roalddahl.nl groep 1/2A+1/2B
mw. Margot Kniep mkniep@obs-roalddahl.nl  groep 1/2B
mw. Mirjam Lodonk mlodonk@obs-roalddahl.nl    groep 6
dhr. Olaf Methorst  omethorst@obs-roalddahl.nl groep 1/2C
mw. Mira van Poele  mvanpoele@obs-roalddahl.nl intern begeleider
mw. Suzan Roos  sroos@obs-roalddahl.nl  groep 5
mw. Nicole Schippers  nschippers@obs-roalddahl.nl groep 3A
mw. Sandy Stout  sstout@obs-roalddahl.nl  vakleerkracht gym
dhr. Danny Struijk   dstruijk@obs-roalddahl.nl  groep 8
mw. Joke Thijsse jthijsse@obs-roalddahl.nl  groep 1/2A
mw. Mina Toeanoeboen  mtoeanoeboen@obs-roalddahl.nl conciërge
mw. Suzanne de Vree  sdevree@obs-roalddahl.nl  groep 3A+4
dhr. Martijn de Zeeuw  mdezeeuw@obs-roalddahl.nl groep 7

Schoolreizen 
Vorig schooljaar hebben we besloten om de schoolreisjes van dat  
schooljaar over de zomervakantie heen te tillen naar maandag 20  
september. Op die dag gaan de groepen 4 t/m 8 op schoolreis naar  
Duinrell en de groepen 1/2 A/B/C en 3 naar Monkey Town. In juni ontving u 
een betalingsverzoek voor het schoolreisje van € 20 voor groep 1 t/m 3 en 
€30 voor groep 4 t/m 8. Mocht u nog niet betaald hebben of geen  
betalingsverzoek ontvangen hebben omdat uw kin(eren) nog maar net bij 
ons op school begonnen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te 
doen. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar:  
NL66 RABO 0399348255 ten name van: mw. L. van Klaveren onder  
vermelding van naam en groep leerling(en). In de loop van deze week  
ontvangt u nadere informatie over de organisatie van de schoolreisjes.



admin@obs-roalddahl.nl

Vormgeving:
www.rgcreative.nl

Redactie:
dhr. J. Bot

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van 
start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw (wij doen mee met groep 7 en 8) gaan weer op pad om  
verschillende producten te verkopen.
Geef meer kracht
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in  
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en 
thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen 
zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en 
sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan  
projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 

Kinderpostzegelactie voor groep 7 en 8: Geef meer kracht

Studiedagen personeel

In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben we u de studiedagen 
voor het personeel doorgegeven.
Aan dit lijstje is nog toegevoegd woensdag 29 juni 2022
 
Op de volgende studiedagen zijn alle leerlingen vrij.
* woensdag 24 november 2021 
* donderdag 24 + vrijdag 25 februari 2022 (voorafgaand aan de  
voorjaarsvakantie) 
* dinsdag 7 juni 2022 (direct na Pinksteren) 
* woensdag 29 juni 2022 
* vrijdag 8 juli 2022 (voor de zomervakantie)
Vrije middagen 
* vrijdagmiddag 3 december 2021 (na het sinterklaasfeest) 
* vrijdag 24 december 2021 (voorafgaand aan de kerstvakantie)


