NIEUWSBRIEF JANUARI

GELUKKIG NIEUW JAAR EN MEER

Agenda
10 januari
OR-vergadering:
aanvang 20.00 uur
17 januari
MR-vergadering: aanvang 19.30 uur

Het team van obs Roald Dahl wenst u een gezond en
gelukkig nieuwjaar.

26 januari
Start Nationale Voorleesdagen
31 januari		
Nieuwsbrief februari

Gelukkig heeft de regering besloten dat de basisscholen,
middelbare scholen en scholen voor speciaal
basisonderwijs vanaf vandaag, maandag 10 januari 2022,
weer open mogen.
Wel moeten we ons aan bepaalde coronaregels houden, maar deze zijn niet anders dan we al deden.
Zo blijft bijvoorbeeld het advies aan de leerlingen van groep 6 t/m 8 om bij verplaatsing buiten het klaslokaal
een mondkapje te dragen en zich tweemaal per week te testen met een zelftest. Deze zelftests worden via
school aan de leerlingen, die daar gebruik van willen maken, aangeboden.
De coronaregels hebben wel invloed op de activiteiten die in samenwerking met onze Ouderraad
georganiseerd worden. Zo zullen we nog even moeten wachten met het inhalen van het (kerst)diner, dat vlak
voor de kerstvakantie niet door kon gaan. Maar …… wat in het vat zit, verzuurt niet.
Het afgelopen jaar hebben we immers voldoende ervaring opgedaan om, met inachtneming van de geldende
coronamaatregelen, allerlei activiteiten te organiseren die de school extra leuk maken. Denk bijvoorbeeld aan
het paasfeest, het Roald Dahl-songfestival, de eindweek, het afscheid van groep 8, de schoolreizen,
de Roald Dahl-dag en het kerstontbijt. Ook in 2022 mag u erop rekenen dat er weer voldoende leuke
activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd!

Literair thema januari: communicatie (bovenbouw)
Communicatie is erg belangrijk omdat het de manier is om contact met elkaar te
maken. Er valt zonder communicatie niet te leven. Door communicatie wordt er
informatie uitgewisseld tussen een zender en ontvanger.
De uitgewisselde informatie kan over belangrijke zaken gaan maar dat hoeft niet
persé. Ook een informeel gesprekje met een klasgenootje is communicatie.
Groep 3 en 4 gaan aan de slag met “Sterke verhalen”.
Wat vertellen boeken, films en schilderijen je? Wat kun je ervan leren, over vroeger
en over nu? En welk verhaal is echt gebeurd?
Groep 5 en 6 hebben als thema “Dit wil ik zeggen”.
Op welke manier communiceren mensen met elkaar? En hoe brengen ze hun
boodschap over? De kinderen onderzoeken het in dit thema en ontdekken dat
mensen in andere tijden en werelddelen op verschillende manieren kunnen
communiceren. En dat ze nog wel wat van dieren kunnen leren.
Het thema voor groep 7 en 8 is “Machtige Media”.
Communicatie verloopt tegenwoordig heel anders dan vroeger. Welke invloed
heeft internet daarop? En hoe zorg je dat je privacy tegenwoordig wel
gewaarborgd blijft? In dit thema gaan de kinderen op onderzoek naar nieuwe
manieren van communicatie.
Voor de kleutergroepen zijn er diverse prentenboeken die aansluiten bij dit thema
en voorgelezen zullen worden.

De Nationale Voorleesdagen
Het prentenboek van het jaar 2022 is: “Maar eerst ving ik een monster”.
Iedere ouder herkent het: snel even instoppen, oké dan nog even een verhaaltje,
maar kort… en dan begint het. Dit prentenboek is niet alleen om voor te lezen.
Ook als samenleesboek is het een feest: het samenspel tussen de gehaaste
volwassene en het kind dat hem of haar uitlokt nog verder te vertellen, zal veel vrolijkheid opleveren.
Tjibbe Veldkamp schreef een verhaal dat nooit uit is. Een ode aan de fantasie en de betoverende kracht van
verhalen: het ideale boek voor ieder kind dat nooit genoeg voorgelezen kan worden.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel
plezier. Om dit onder uw aandacht te brengen, worden jaarlijks de Nationale Voorleesdagen gehouden.
Deze zijn dit jaar van woensdag 26 t/m 5 februari 2022.
Maar als u de allerkleinsten gaat voorlezen, welke prentenboeken kiest u dan?
Een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten heeft “Maar eerst ving ik een monster”
verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Ook stelden ze onderstaande Prentenboek Top 10 samen.

Aanmelden basisschool
In januari ontvangen ouders, die een kind hebben dat volgend schooljaar 4
jaar wordt, een brief van de gemeente Sliedrecht. Aan de ouders wordt
gevraagd om hun kind voor 1 maart in te schrijven bij een basisschool.
Normaal gesproken wordt er ieder jaar op de laatste woensdag van januari op
alle basisscholen in Sliedrecht een Open Dag georganiseerd, maar deze gaat
ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door. Ouders die
belangstelling hebben voor onze school, kunnen contact met ons opnemen
voor een afspraak. Brengt u onze school gerust onder hun aandacht!

Toetsen halverwege het schooljaar
Aan het eind van deze maand zijn we ongeveer op de helft van het schooljaar
en nemen we als onderdeel van het leerling- en onderwijsvolgsysteem diverse
toetsen af. We gebruiken hier de Cito-toetsen voor. Dit systeem biedt ons de
mogelijkheid de vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en
het onderwijs op onze school objectief te kunnen volgen. Naar aanleiding van
de resultaten zal het onderwijs vervolgens afgestemd worden op de
onderwijsbehoeften van de leerling(en). Een mooi moment dus om u te
informeren over de vorderingen van uw kind(eren) door middel van het eerste
rapport en een bijbehorend gesprek.
Over data en manier waarop wordt u nog nader geïnformeerd en dat geldt
eveneens voor de adviesgesprekken voortgezet onderwijs voor de leerlingen
uit groep 8 en hun ouders.

Personeelszaken
Vanaf januari 2022 is mevr. Lisanne Kranendonk nieuw in ons team. Zij zal op woensdag t/m vrijdag groep 6
begeleiden en is daardoor de nieuwe duo-collega van mevr. Mirjam Lodonk. We wensen haar veel succes
met haar nieuwe baan en hopen dat ze zich snel thuis voelt op onze school.
Via deze weg stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Lisanne Kranendonk. Ik woon in
Alblasserdam samen met mijn man en dochter. Vanaf januari 2022 zal ik drie dagen per week
werkzaam zijn in groep 6 naast juf Mirjam. De afgelopen tijd heb ik al een aantal keer in mogen
vallen in de groep, dus ik ken de kinderen en collega’s al een beetje. Ik heb er super veel zin in en
kan niet wachten om te beginnen!
De afgelopen jaren ben ik met veel plezier werkzaam geweest in verschillende groepen 7 en 8.
Ik vind het leuk dat ik nu een keer mag ervaren wat daaraan voorafgaat. Ik vind het heerlijk om
een pittige rekenles te geven of lekker de diepte in te gaan tijdens wereldoriëntatie. Verder vind ik
lezen erg belangrijk en heb daarom de boekenkast in de klas al lekker gevuld met nieuwe boeken.
Ik vind het fantastisch dat ik mag gaan werken op een school waar lezen zo centraal staat.
Ik hoop u allen snel te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Lisanne Kranendonk

Klasbord wordt vervangen door Parro
Omdat we niet tevreden zijn over de werking van Klasbord, stappen we in de
loop van deze maand over op Parro, een beveiligde Whatsapp behorend bij
ons administratiesysteem ParnasSys.
Binnenkort ontvangt u de informatie die u nodig hebt om deze app te
installeren en in gebruik te nemen.
MR-lid gezocht
In de nieuwsbrief van november meldden we u al dat dhr. Ronnie de Groot
vanwege drukke werkzaamheden helaas moest stoppen met zijn
MR-werkzaamheden. We zijn echter nog steeds op zoek naar een opvolger.
Wie vindt het leuk en interessant om zitting te nemen in onze MR? Als u een
mailtje met uw contactgegevens stuurt naar mrdewilgenroalddahl@gmail.com
dan wordt er vervolgens contact met u opgenomen.

Inzamelingsactie voor de voedselbank
De inzamelingsactie voor de voedselbank was een succes. De vrijwilligers van
de voedselbank waren niet alleen verrast door de hoeveelheid, maar ook door
de diversiteit aan ingezamelde producten. Bedankt voor uw bijdrage!
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