
NIE UWSBRIE F  SE PTE MBER
LITERAIRE THEMA: “DE TOVERVINGER”

Agenda
 
12 september        
Informatieavond  
groep 1 t/m 8

13 september                    
Roald Dahldag

19 september                    
MR-vergadering 
 
21 september                       
Groep 4A naar De Hooizolder 

22 september                       
Groep 4B naar De Hooizolder

26 september                       
Start “Week tegen Pesten”

28 september                       
Start Kinderpostzegelactie

3 oktober                      
Nieuwsbrief oktober

3 oktober                      
Jaarvergadering OR en MR

De tovervinger  
Meneer Kreitjes en zijn zonen jagen op eenden. Daar heeft 
hun buurmeisje een ontzettende hekel aan.  
Zij probeert hen duidelijk te maken dat ze echt moeten 
ophouden, maar ze wordt gewoon uitgelachen.  
Dan doet ze het enige wat ze nog kan doen: ze zwaait met 
haar tovervinger!
Wanneer de Kreitjes de volgende morgen wakker worden, 
zijn hun armen in vleugels veranderd. En dat is nog niet 
alles. Vier grote wilde eenden pikken hun huis in, en de Kreitjes merken dat zíj niet langer de jagers zijn, maar dat er 
op hén wordt gejaagd.

Literaire thema september: “De Tovervinger” 
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 Tovervinger”. Een boek dat laat zien dat Roald Dahl 
een groot dierenliefhebber was en waardoor het een 
mooie voorloper vormt op het thema 
 “Gi-Ga-Groen” van de Kinderboekenweek. 



Week tegen Pesten
Vanaf de start van een nieuw schooljaar is iedere leerkracht intensief bezig met positieve groepsvorming.  
De periode van de eerste schooldag tot aan de herfstvakantie is cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer 
in de groep. Het doel is een positieve, gezellige, hardwerkende groep te vormen, waarin kinderen voor elkaar 
opkomen en iedereen zich veilig voelt.
Een onderdeel van het programma om dit doel te bereiken, is onze deelname aan de “Week tegen Pesten” van 
26 t/m 30 september. De slogan dit jaar is: “Grapje! Moet toch kunnen?!”

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor 
verbinding en betrokkenheid. Juist aan het begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding 
spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te 
lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want 
is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten 
en dreigt dit een norm te worden?
 
Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, weerbaarheid, 
maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie  
bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting laten  
oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst.



Kinderpostzegelactie voor groep 7 en 8

Voor de 74e editie van de Kinderpostzegelactie (28 september t/m 5 oktober 2022) slaat de stichting  
Kinderpostzegels de handen ineen met de bekendste eend van Nederland: Donald Duck.
Het vrolijkste weekblad bestaat dit jaar zeventig jaar in Nederland en dat wordt gevierd op de postzegels 
van 2022. Duckstad is in de afgelopen zeven decennia onderdeel geworden van de Nederlandse cultuur.  
Al generaties lang lezen mensen van alle leeftijden de avonturen van de familie Duck en is het weekblad 
een begrip in Nederland, net als de Kinderpostzegelactie.

Kinderpostzegelactie 2022: Geef kinderen wind mee
Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 wil de stichting Kinderpostzegels kinderen die dat 
nodig hebben wind meegeven. Sommige kinderen kunnen zich door persoonlijke omstandigheden  
moeilijk concentreren, of hebben weinig zelfvertrouwen. Hierdoor lukt het ze niet om het beste uit zichzelf 
te halen. Kinderpostzegels helpt deze kinderen bijvoorbeeld met individuele coaching of een training voor 
meer zelfvertrouwen en motivatie.
De Kinderpostzegels met Donald Duck zijn vanaf woensdag 28 september te bestellen. Op de postzegels 
is te zien dat Kwik hulp krijgt van Juultje bij zijn huiswerk, terwijl Kwek gemotiveerd achter zijn laptop zit. 
Ondertussen kunnen Kwak, Lizzy en Babetje vrolijk naar school gaan omdat ze geen zorgen hebben. Ook 
andere bekende figuren uit Donald Duck (Buurman Bolderbast, Oom Dagobert en Knabbel & Babbel)  
maken hun debuut op de postzegel.
De Kinderpostzegelactie gaat dit jaar van start op woensdag 28 september. 

Slim leren 
Ook dit schooljaar is er voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8 het programma 
“Slim leren” beschikbaar. “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 met dit programma gewerkt worden.



Uitbreiding BSO (bericht van Wasko)
Beste ouders en verzorgers,
 
BSO Roald Dahl heeft heel goed nieuws!
Met veel plezier kunnen wij mededelen dat per dinsdag 6 september 2022 de naschoolse opvang op  
dinsdag en donderdag gaat uitbreiden.
Afhankelijk van de aanmeldingen zullen we nader bepalen of de uitbreiding ook voor de andere dagen 
mogelijk is. Natuurlijk zullen wij jullie tijdig berichten als blijkt dat we de opvang ook voor de andere dagen 
kunnen regelen.
 
Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je contact opnemen met afdeling Kindplanning om de  
plaatsingsmogelijkheden te bespreken.
Wij hopen dat jullie net zo blij zijn met dit nieuws als wij dat zijn!
Heb je andere vragen dan horen wij dat uiteraard ook heel graag.
 
Met vriendelijke groet,
Serap Kaynak
Vervangend Locatiemanager
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Poldermolen 4
3352 TH  Papendrecht
Mail of bel/app me:
06 83 62 41 54
www.wasko.nl

admin@obs-roalddahl.nl
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