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Ons onderwijs de afgelopen tijd

Kinderziektes

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met uitval
als gevolg van corona. Kinderen ziek thuis of in quarantaine,
maar ook leerkrachten die ziek thuis waren. Rondom
sinterklaas kreeg een aantal groepen afstandsonderwijs. De
leerkrachten ontvingen mooie complimenten over de manier
waarop ze het afstandsonderwijs vorm gaven. Bijna de hele
dag online met de kinderen, een intensieve, maar
waardevolle manier om het onderwijs toch zo goed mogelijk
door te laten gaan. Daar waar er geen vervanging was voor
een zieke leerkracht konden de kinderen actief aan de slag
met activiteiten in de Google classroom.
Inmiddels is het dragen van een mondkapje voor leerlingen
vanaf groep 6 en medewerkers een feit. Het is mooi om te
zien dat de leerlingen hier op een goede manier mee om
gaan. Laten we hopen dat het aantal besmettingen hiermee
omlaag gaat.

In deze tijd van corona hanteren we op school en thuis de
noodzakelijke hygiëne. Daar kunnen we veel mee voorkomen,
maar helaas niet alles. Waterpokken, Krentenbaard, Vijfde
ziekte, het zijn virusziektes die ook in deze tijd de kop weer
opsteken. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, willen
wij graag dat u de leerkracht op de hoogte stelt. Wanneer de
richtlijnen van de GGD aangeven dat we hier melding van
moeten maken, sturen we de betrokken ouders een bericht.
In de Kiddi-app van het RIVM kunt u veel terugvinden over de
kinderziektes, melding etc.

Ons schoolplan
De covid-actualiteit speelde (en speelt) in ons onderwijs de
afgelopen 3 schooljaren een grote rol. Desondanks kijken we
voortdurend naar de kwaliteit van ons onderwijs en naar de
doelen die we onszelf stellen. Het schoolplan 2018-2022 loopt
volgend jaar af en we zijn bezig met het plan voor komende
vier jaar. Wij zijn benieuwd naar hetgeen u als ouder van onze
ontwikkeling heeft gemerkt en gezien. Wij willen u daarom 10
vragen stellen rondom de doelstellingen die wij onszelf
hadden gesteld. Daarnaast heeft u ruimte om tips en
suggesties te plaatsen die we mogelijk mee kunnen nemen in
de periode 2022-2026.
U kunt het formulier hier invullen. Wij zijn blij met uw
mening!
Voor nu wensen wij u fijne feestdagen, een fijne vakantie en
een liefdevol 2022!

Nieuwste beslisboom
De nieuwste beslisboom van 14 december vindt u terug op
onze website.

Geslaagd sinterklaasfeest op school!

Vacature oudervereniging

Dankzij de grote inzet van de feestcommissie van de
ouderraad was het sinterklaasfeest op school zeer geslaagd.
Op het plein werden de goedheiligman met zijn pieten
enthousiast ontvangen. Voor kinderen die thuisonderwijs
kregen of ziek waren, kon de ontvangst thuis worden gevolgd
middels een livestream.
In de huiselijke schatkamertent op het plein nam de Sint
plaats en kwamen de kinderen per groep (t/m gr 4) langs om
een mooi cadeau uit te kiezen.
De andere groepen hebben verspreid sinterklaas gevierd met
de surprises. Een gekke gewaarwording om je surpise uit te
pakken terwijl de kerstboom al in de klas staat. Aan het eind
van dag heeft de decoratiecommissie met behulp van
enthousiaste ouders de school geheel in kerstsferen gebracht.
Wij zijn ontzettend blij met de fantastische inzet van jullie als
ouders.
U kunt de oudervereniging volgen op instagram: OVRDS
Zwaag, en op Facebook: Oudervereniging Roald Dahl School

We hebben binnen de OV een leuke vacature bij de lees- en
cultuurcommissie:
De lees- en cultuurcommissie is een commissie die extra
ondersteuning zal geven aan de leerkrachten om het leesplezier
te vergroten en extra aandacht te geven voor culturele zaken.
Hierbij kan gedacht worden aan extra boeken, of huur van
boeken, uitjes naar culturele activiteiten (bijv musea,
voorstellingen etc). Deze commissie coördinator zal nauw
samen werken met de Coördinator Excursies binnen de school
en binnen de OV.
Heb je affiniteit met dit onderwerp en wil je onze gezellige
vereniging komen versterken? Stuur dan een mail naar
secretaris@ovrds.nl

Heeft u uw
jongste
kind(eren) al
aangemeld?

Kunstgras gezocht!
De schommelmand is weer gerepareerd en de kinderen
maken er iedere dag weer blij gebruik van. Wij zouden heel
graag de houtsnippers die onder de mand liggen willen
vervangen door een valdempende ondergrond met kunstgras.
Helaas zijn hier behoorlijk wat kosten aan verbonden. Daarom
willen wij u vragen of u een bedrijf heeft (of kent) dat dit voor
een leuke prijs zou kunnen leveren. Uiteraard vermelden wij
het bedrijf dat dit mogelijk maakt in onze nieuwsbrief.
U kunt hiervoor een mail sturen naar
Janneke.vagevuur@stichtingpenta.nl

Dichtbundel Roald Dahlschool
U kunt nog tot maandag 20 december de dichtbundel
bestellen. Klik hiervoor op deze link. Het is helaas niet
mogelijk om nabestellingen te plaatsen.

Peutergroep SKH Roald Dahl

Kerstviering op school

Bij SKH Roald Dahl hebben wij een peutergroep voor
kinderen van 2-4 jaar. Deze is geopend op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 08:15 tot 12:15 uur.
Peuters zijn misschien wel de mooiste kleine eigenwijsjes op
de wereld, want zij willen heel graag alles zelf doen.
Daarom laten wij deze bijzondere groep kinderen de eigen
mogelijkheden ontdekken. Dit leren we ze door
(samen)spelen met andere kinderen en volwassenen in een
uitdagende en kindvriendelijk ingerichte ruimte.
In een veilige en vertrouwde omgeving, waar ook de ouders
volop betrokken zijn en waar zij kunnen leren hoe ze hun kind
ondersteunen in de ontwikkeling.
Twee- en driejarigen spelen met plezier en voelen zich prettig
bij het aanbod en in de ruimte waar ze samenspelen.
Spelenderwijs geven we vaardigheden mee die uw peuter als
kleuter nodig heeft. We werken hierbij nauw samen met de
kleuterklassen van basisschool Roald Dahl en doen een
warme overdracht naar school wanneer een kind 4 jaar
wordt.
Er zijn verschillende redenen om uw kind naar een
peutergroep te brengen:
- Het is goed voor de taalontwikkeling, motorische
ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de sociale
vaardigheden van kinderen.
- Kinderen wennen aan leeftijdsgenootjes en de normen en
waarden van een groep.
- Het maakt de stap naar de basisschool minder groot omdat
we in een schoolgebouw zitten en nauw samenwerken met
de kleuterklassen.
De kinderen komen per week minimaal twee dagdelen van
elk 4 uur naar de peutergroep. Tijdens de vakanties zijn wij
gesloten.
Meer informatie vindt u op www.peuterspeelscholen.nl

Wat een mooie afsluiting van 2021 op school. Dankzij ieders
inzet hebben we de laatste échte schooldag in 2021 op een
ﬁjne manier met elkaar kunnen afsluiten. Mooie kleren en
heerlijke hapjes en een ﬁjn samenzijn.

Wie kan de bomen verzorgen in de natuurtuin?
De natuurtuin is een heerlijke plek voor kinderen om te
spelen. Dagelijks wordt er dankbaar gebruik gemaakt van
deze leuke speelplek. Inmiddels zijn de bomen en struiken in
de tuin behoorlijk gegroeid en moet er tweejaarlijks
onderhoud worden gepleegd. Wij zijn op zoek naar een bedrijf
dat dit onderhoud voor ons voor een schappelijke prijs kan
uitvoeren. Heeft u, of weet u een bedrijf dat dit kan
uitvoeren, stuur dan een mail naar
Wies.Ooijevaar@stichtingpenta.nl

Naschools aanbod IKC de Kreek
Kidsclub
Woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur konden kinderen
van 4 t/m 9 jaar deelnemen aan de kidsclub.
De kidsclub is een wekelijkse inloop voor basisschoolkinderen
waar veel kinderen uit de Bangert & Oosterpolder gebruik van
hebben gemaakt. Elke week zijn er creatieve, sport & spel
activiteiten en natuuractiviteiten aangeboden. Er zijn ook
mooie nieuwe vriendschappen ontstaan en er werd goed
samengewerkt, plezier gemaakt en talent ontwikkeld. Volgend
jaar zijn wij weer wekelijks open. Alle kinderen zijn van harte
welkom. Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten.
Girlsclub
Naast de kidsclub is er ook veel plezier geweest tijdens de
girlsclub. De tienermeidenclub is een inloop voor jonge
tienermeiden tussen de 10 en 14 jaar. De meiden leren tijdens
deze middagen zich te ontwikkelen tot actieve burgers en
activiteiten te organiseren voor zichzelf, de wijk en de
maatschappij. De afgelopen periode werd de girlsclub druk
bezocht en de meiden werden actief betrokken bij de invulling
van deze middagen. Na de kerstvakantie zijn wij weer
wekelijks open op woensdag van 15.15 – 17.00 uur.
IKC naschools aanbod
Het IKC naschoolse aanbod was afgelopen periode een
succes! Twee keer per jaar worden er naschoolse cursussen
aangeboden van 6 á 8 weken. Van te voren krijgen ouders via
de scholen de folder gemaild. Kinderen kunnen een keus
maken wat ze graag zouden willen doen. Afgelopen weken
hebben de kinderen leren acryl gieten, boetseren, dans en
yoga, mozaïeken, vouwen, schetsen, tekenen, schilderen,
textiel verven en nog veel meer. Helaas hebben we sommige
cursussen niet door laten gaan wegens te weinig
aanmeldingen. Wij hopen in het nieuwe seizoen meer
kinderen te kunnen bereiken. In de week van 7 maart 2022
start weer een nieuwe reeks naschools aanbod. Via de
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden
Tijdens deze activiteiten is er altijd een sociaal werkster in de
buurt waar alle kinderen en ouders bij terecht kunnen.
Voor vragen over de girlslub, kidsclub, IKC naschools aanbod
kunt u terecht bij sociaal werkster Hafsa Abdellaoui of mailen
naar h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl
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Vakantiespelen gaan niet door.!
De vakantiespelen voor de kerstvakantie komen te vervallen.

