NIEUWSBRIEF NOVEMBER
LITERAIR THEMA EN MEER

Agenda
7+8 november
Contactavonden
groep 1 t/m 7
15 november
MR-vergadering; aanvang 19.30 uur

Literair thema november: De schoolschrijver
Tijdens de Kinderboekenweek zijn we met groep 5 t/m 8
van start gegaan met het project
‘De Schoolschrijver’. In vier lessen zijn de kinderen aan de
slag met het zelf schrijven, bespreken en lezen van
gedichten. De kinderen krijgen hulp van een aantal
bekende (kinder)boekenschrijvers. Deze schrijvers
hebben filmpjes opgenomen, die in de klas worden
bekeken. Samen gaan ze aan de slag met allerlei leuke
opdrachten, waarin diverse werkvormen aan bod komen.
In de laatste les op 8 november komt er een echte
bekende dichter langs op school om de laatste les te
geven. Wie dat precies is, houden we nog even geheim,
zodat het ook echt een verrassing is voor de kinderen.
Op deze manier geven we als school extra aandacht aan
gedichten en poëzie.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 werken de komende
weken aan het thema herfst en zodra hij weer in het land
is, staan de sinterklaasverhalen centraal.

22 november
Jaarvergadering OR/MR; aanvang
19.30 uur
23 november
		
Contactavond groep 8
24 november
Studiedag; alle leerlingen vrij
29 november
Nieuwsbrief december
30 november
Groep 3B naar De Hooizolder
2 december
Groep 3A naar De Hooizolder
3 december
Sinterklaasfeest, alle leerlingen ‘s
middags vrij

De week van de Mediawijsheid: Samen Sociaal Online.
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan.
We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van digitale media. Maar ons
leven in de online wereld staat ook onder druk. Waar alle kennis van de wereld
binnen handbereik ligt, is het door een groeiende hoeveelheid desinformatie
moeilijk te beoordelen of iets echt waar is. En waar we ons online vrij kunnen
bewegen, voelt het daar soms niet veilig door haat en cybercriminaliteit.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld een fijne plek blijft. Een
plek waar we naar elkaars mening luisteren en we onze waarden kunnen naleven.
Een plek waar we letten op hoe onze boodschap bij de ander overkomt en elkaar
de ruimte geven om anders te denken. Ook een plek waar we elkaar helpen, voor
elkaar opkomen en ingrijpen als we zien dat er iets misgaat.
Daarom is het thema van De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november
2021): Samen Sociaal Online.
Met groep 7 en 8 doen we tijdens deze week mee aan “MediaMasters”, een
spannende serious game over kansen en gevaren van (digitale) media. Door het
spelen van de game, bouwen de kinderen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe
ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen?

Contactavonden groep 1 t/m 7
Op maandag 8 en dinsdag 9 november staan de eerste contactavonden
op het programma. We praten dan naast de vorderingen en
verwachtingen ook over het beeld dat wij van uw kind hebben. Het is
belangrijk om te weten of ons beeld overeenkomt met dat van u.
We willen o.a. graag weten of uw kind met plezier naar school gaat, met
welke verhalen over school en de groep uw kind thuis komt, hoe de
leerstof bij het kind aansluit en hoe serieus hij of zij omgaat met
huiswerk. Kortom wij willen een zo goed en compleet mogelijk beeld van
uw kind kunnen vormen. Zo kunnen wij de best mogelijke begeleiding
bepalen.
Vrijdag 29 oktober ontving u via uw oudste kind (vanaf groep 7) bij ons
op school een uitnodiging voor een 10-minutengesprek, waarop u voor
elk van uw kinderen kunt aangeven voor welk dagdeel u kiest. Deze
brief graag uiterlijk woensdag 3 november via uw oudste kind bij ons op
school weer inleveren, zodat wij een indeling kunnen maken. Uiterlijk
vrijdag 5 november krijgt u via de groepsleerkracht van uw kind(eren)
bericht over tijdstip en dagdeel waarop uw gesprek ingepland staat.
De contactavonden voor groep 8 staan later deze maand gepland,
omdat we in die gesprekken ook de uitslag van het Drempelonderzoek
willen bespreken.

Drempelonderzoek groep 8
Afgelopen week hebben de kinderen uit groep 8 de drempeltoets gemaakt. Deze
toets bestaat uit de onderdelen technisch lezen, spelling, woordenschat,
begrijpend lezen en rekenen. Het doel van het drempelonderzoek is om door
middel van deze objectieve toets leerlingen en hun ouders een indicatie te geven
voor de vorm van voortgezet onderwijs, die gekozen kan worden na de
basisschool. Hoewel het Drempelonderzoek een bepaalde voorspellende waarde
heeft, kan het uiteindelijke advies van de school op basis van de bevindingen van
de jaren op de basisschool, hoger of lager uitvallen. Eind november willen we de
uitslag van het Drempelonderzoek graag met de ouders/verzorgers én onze
leerlingen uit groep 8 bespreken. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging
voor.

Studiedag woensdag 24 november 2021
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle leerlingen vrij op
woensdag 24 november.

Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Maandag 22 november houdt de ouderraad samen met de medezeggenschapsraad haar jaarvergadering. Er wordt verslag gedaan van de activiteiten uit het
afgelopen schooljaar. Daarnaast worden het financieel jaarverslag van de OR en
het jaarverslag van de MR ter goedkeuring aangeboden. Ook komt de financiële
begroting voor het huidige schooljaar aan de orde, die gebaseerd is op de
vrijwillige ouderbijdragen. Dit is het geld dat de ouderraad nodig heeft om haar
activiteiten te bekostigen. Voor het betalen van de ouderbijdrage (activiteiten
Ouderraad + schoolreisgeld) heeft u onlangs een betaalverzoek ontvangen.
Helaas moet dhr. Ronnie de Groot vanwege drukke werkzaamheden stoppen met
zijn MR-werkzaamheden.
Bijzonder jammer, want onze MR verliest hierdoor een enthousiast en gedreven
lid uit de oudergeleding van onze school. Dit betekent dat we op zoek moeten
naar een opvolger.
Wie vindt het leuk en interessant om zitting te nemen in onze MR?
Als u een mailtje stuurt met uw contactgegevens naar
mrdewilgenroalddahl@gmail.com (nieuw e-mailadres!) dan wordt er vervolgens
contact met u opgenomen.
Verkeersveiligheid
Vanuit de bewoners van de Locksweer het dringende verzoek om, als er gebruik gemaakt wordt van de
Locksweer voor het brengen en halen van de kinderen, zich in verband met de veiligheid wel aan de
toegestane maximumsnelheid van 15 km te houden!

Carrousel groep 5 t/m 8
Vanaf vrijdag 5 november gaan de groepen 5 t/m 8 aan de slag met de
carrousel. Het is de bedoeling dat de kinderen met allerlei vormen van
kunst en techniek in aanraking komen. Zo zullen de kinderen in groep 5
en 6 aan de slag gaan met lego, schilderen, tekentechnieken en
boetseren met klei. Groep 7 en 8 zullen kennis gaan maken met lego,
schilderen, figuurzagen en digitaal huizen ontwerpen. Deze activiteiten
vinden in de middag plaats. Na een oriënterende ronde, waarbij de
kinderen in verschillende weken alle onderdelen afgaan, mogen er
voorkeuren opgegeven worden. Vervolgens vindt er een verdiepende
ronde plaats. Hierbij blijven de kinderen 3 weken lang bij hetzelfde
onderdeel en zal er uitgebreider en uitdagender op het
betreffende onderwerp ingegaan worden. Het tijdsplan is over meerdere
maanden verspreid, omdat er rekening gehouden moet worden met de
sint- en kerstviering en de beschikbaarheid van leerkrachten/begeleiders.
Wij zijn benieuwd naar de ervaringen en de resultaten van de kinderen.

Spreekuur School Maatschappelijk Werk
Nu de coronamaatregelen het weer toestaan, willen we vanaf 11 november weer starten met ons
inloopspreekuur School Maatschappelijk Werk. Dit schooljaar zijn mevr. Amanda Hebels-de Kruijff en
mevr. Renée van Meer als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan obs Roald Dahl.

Veel kinderen hebben een fijne schooltijd. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen
hebben extra ondersteuning in of buiten de klas nodig. Problemen thuis of op school kunnen hun
leer- en/of ontwikkelingsmogelijkheden belemmeren.
De schoolmaatschappelijk werkers geven advies en ondersteuning aan leerlingen, ouders en school om
problemen sneller te signaleren en aan te pakken.
De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van de basisondersteuning op school. Desondanks is de
hulp vertrouwelijk. Hulp kan in de vorm van een eenmalig consult. Uw gegevens worden niet genoteerd,
maar de schoolmaatschappelijk werker probeert wel mee te denken met de problemen waar u als ouder
of waar school tegenaan loopt. Ook is het mogelijk om een traject te starten, waarbij er meerdere
gesprekken met u en/of uw kind gevoerd worden. U moet ten alle tijden toestemming geven alvorens een
schoolmaatschappelijk werker met uw kind mag praten. Dit gebeurt door middel van het invullen van een
toestemmingsformulier.
Kan ik als ouder/verzorger ook begeleid worden?
De schoolmaatschappelijk werker biedt een kortdurend traject aan ouders (gemiddeld 6 gesprekken) voor
ouderbegeleiding. Er is aandacht voor de vaardigheden van ouders/verzorgers om te zorgen dat zij
ondersteuning kunnen geven aan hun kind bij een lastige situatie. Ook wanneer er gekozen wordt voor
een traject voor het kind, verwacht de schoolmaatschappelijk werker betrokkenheid en inzet van de
ouders tijdens het traject. Zij zijn de belangrijkste schakel in het ondersteunen van de verandering die hun
kind probeert te bereiken.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt ons op verschillende manieren bereiken. Op de aangegeven data zijn wij van 8.30-9.30 op school
aanwezig voor vragen tijdens het inloopspreekuur. U kunt ons ook benaderen via de intern begeleider,
mevr. Mira van Poele.
U kunt ons op onze werkdagen (maandag, dinsdag en donderdag) bereiken via telefoon, email of
whatsapp om uw vragen te stellen.
Met vriendelijke groet,
Amanda Hebels-de Kruijff
Schoolmaatschappelijk werker
@: a.dekruijff@sociaalteamsliedrecht.nl
T: 0184 – 420 539
M: 06 – 89 99 18 73

Renée van Meer
Schoolmaatschappelijk werker
@: vanmeer@sociaalteamsliedrecht.nl
T: 0184 – 420 539
M: 06 – 89 99 02 49
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