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Versoepelingen coronamaatregelen. 
Wij zijn blij dat met ingang van 25 februari de maatregelen 
worden versoepeld. Dat betekent dat ouders na de vakantie 
weer meer welkom zijn in de school. We snappen dat u heel 
nieuwsgierig bent naar de groep van uw kind(eren). Wij 
hebben uw belangstelling ook gemist. We hebben echter ook 
gezien dat het zelfstandig naar binnen gaan op de 
ontwikkeling van het kind en op het onderwijs een positieve 
invloed heeft. We zien kinderen hierin verantwoordelijkheid 
nemen naar elkaar, wat ze heeft doen groeien in 
(zelf)vertrouwen. Teneinde een goede balans hierin te vinden, 
geven wij uw kind de ruimte om 1x per week een 
ouders/verzorger mee te nemen in de klas. Wij vragen u dit 
ook te bespreken met uw kind(eren). 
De leerkracht ontvangt uw kind bij de deur van het lokaal.
Onze deuren openen om 8:20 uur. Om 8:28 uur gaat de eerste 
bel, dit is het signaal voor alle ouders om de school te 
verlaten, zodat wij om 8:30 uur kunnen starten. 

De afgelopen periode informeerden wij de ouders van een 
groep als er een of meerdere besmettingen waren. Sinds deze 
week sturen we hier geen aparte informatie meer over. 
Wij vragen u om uw kind(eren) in de gaten te houden. Uw 
kind blijft thuis als het ziek is of klachten heeft die kunnen 
wijzen op het coronavirus. Bij milde klachten én een negatieve 
zelftest, mag uw kind naar school. Het dringende advies is wel 
om bij blijvende klachten de volgende dag nog eenmaal een 
zelftest te doen. Het onderwijs wordt geboden op school, in 
de classroom staat enkel nog oefenmateriaal om thuis te doen 
in geval van klachten/ziekte. 

Wij wensen u een hele fijne vakantie.

Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode
Op de Roald Dahlschool werken wij al geruime tijd met de 
rekenmethode Wereld in getallen 4. Onze werkgroep rekenen 
heeft zich de afgelopen tijd gebogen over het vernieuwde 
aanbod op het gebied van rekenonderwijs.  Het team heeft 
van tevoren een aantal wensen en behoeften uitgesproken. 
Een belangrijke wens is een methode die past bij ons 
Daltononderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het 
aantal nieuwe rekendoelen per week beperkt blijft, zodat 
leerlingen meer de tijd krijgen en inoefening krijgen om zich 
deze eigen te maken. Ook van belang vinden wij de 
streefdoelen waar de methode naar toe werkt, passen deze 
bij onze leerlingpopulatie?
De komende periode gaan de groepen 3 t/m 8 een aantal 
nieuwe methodes uitproberen, zodat we medio mei 
gezamenlijk tot een goed besluit kunnen komen. In schooljaar 
2022-2023 starten we dan met een nieuwe methode. 

1. Versoepelingen corpnamaatregelen
2. Orientatie op een nieuwe rekenmethode
3. Handelingsgericht werken
4. Schoolfotograaf
5. Schoolplein
6. Vreedzame school

7. Daltonopleiding
8. Groep 2E volgend schooljaar 1/2E
9. Nabestelling dichtbundel

10. Inschrijving 1--ouderweekend
11. Bericht van de oudervereniging
12. Naschoolse activiteiten
13. Vakantiespelen

Handelingsgericht werken
n de nieuwsbrief van november jl. hebben wij u geïnformeerd 
over het volgen van de ontwikkeling van onze kinderen.Eén 
van de aspecten in ons handelingsgericht werken is het 
betrekken van de ouders hierin. Wat was het dan ook fijn en 
goed om de afgelopen weken u weer te ontmoeten in de 
school. Samen met de leerkrachten heeft u de ontwikkeling 
van uw kind(-eren) besproken. Na de voorjaarsvakantie 
evalueren wij de afgelopen periode en stellen wij nieuwe 
doelen op voor de volgende periode. ( NB. Een aantal groepen 
voert de voortgangsgesprekken na de voorjaarsvakantie.)

http://www.roalddahlschool.nl


Groep 2E volgend schooljaar 1/2E
Vanwege het groeiend aantal aanmeldingen werken we in het 
nieuwe schooljaar meteen vanaf de start met 5 groepen 1/2. 
Hierdoor werken we niet met de 2E groep waarmee we 
afgelopen jaren werkten om de groei gedurende het jaar op te 
vangen. 

Studiedag Masterclass Dalton
De eerste dag van deze opleiding stond in het teken van 
eigenaarschap. Hoe worden kinderen eigenaar van hun 
leerproces? Dat blijkt in de praktijk toch best lastig. 

Net als in de maatschappij zitten er in de klas:
● geldverdieners;
● murenbouwers;
● kathedralen bouwers. 

De eerste categorie leerlingen gaat voor de korte termijn: het 
werk af hebben is belangrijker dan inzicht krijgen in het eigen 
kennen en kunnen. Deze kinderen kijken hun werk 
bijvoorbeeld  na zonder dat ze iets doen met de fouten die ze 
hebben gemaakt. Vergelijk het antwoord van de metselaar 
waaraan gevraagd wordt wat hij aan het doen is: geld 
verdienen.  

De murenbouwers hebben beter inzicht in hun eigen kennen 
en kunnen en zien een groter geheel. Zij kijken (samen met de 
leerkracht) naar het leerproces en trekken daar conclusies uit 
voor de volgende stap. 

De kathedralenbouwer gaat nog een stap verder en maakt 
plannen, doet aanpassingen in het leerproces. Die ziet het 
leren als onderdeel van een groter geheel. 

Voor ons als leerkracht betekent het dat we leren los te laten 
en de kinderen gaan begeleiden in de groei naar 
eigenaarschap. Het zweet moet hierbij op de juiste rug staan:
de rug van het kind. Dat het leerproces niet altijd vloeiend zaI 
verlopen hoort bij deze ontwikkeling.  Ieder kind heeft zijn 
eigen leerproces op eigen niveau en in de zone van de naaste 
ontwikkeling.  

Vreedzame school: 
We dragen allemaal een steentje bij.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met 
de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het 
gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen 
de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de 
school is afgesproken waarover  de kinderen mee mogen 
denken en beslissen.  Als de kinderen zich betrokken voelen 
bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn 
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas 
gebeurt. 

Leerlingmediatie is een mooi middel om kinderen te leren 
bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wanneer 
kinderen tijdens het buitenspelen een onderling conflict niet 
zelf kunnen oplossen, gaan ze naar de leerlingmediatoren. Zij 
kunnen samen met de leerlingen op zoek naar een oplossing. 
eerlingmediatie past goed bij de uitgangspunten van ons 
Daltononderwijs. Het draagt bij aan de verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, samenwerking, drie belangrijke kernwaarden. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat we eerst 
starten met een testfase.  De testfase van de 
leerlingmediation is van 14 maart tot 8 april. Tijdens de 
testfase zullen leerlingen uit de groepen 6 als 
leerlingmediator optreden tijdens de pauze van groep 3 en 4. 
De leerlingen van groep 7 doen dit bij de leerlingen van groep 
5 en 6. De kinderen die graag mediator willen worden, 
kunnen hiervoor solliciteren. Zij krijgen aansluitend een korte 
training. De kinderen die worden ingezet als leerlingmediator 
stellen zich voor aan de groepen zodat alle kinderen weten bij 
wie ze terecht kunnen. In de nieuwsbrief van 25 april 
informeren wij u over het verloop van de testfase. 

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op dinsdag 1 en 
woensdag 2 maart. Op dinsdag gaan de groepen
1/2A, 1/2B, 1/2C,1/2D, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B en  6B op de 
foto.  Op woensdag gaan de groepen 2E, 6A, 7A, 7B, 7C, 8A en 
8B op de foto.
Er worden geen broer- en zusfoto's gemaakt. Volgend 
schooljaar komt de schoolfotograaf in september. 

21 maart 
studiedag de 
kinderen zijn 

vrij

Schoolplein
In de eerste week van maart worden er door de SKH extra 
bomen geplaatst op het schoolplein, deze bomen zorgen in de 
zomer voor meer schaduw op het plein. 
De speelplek voor de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 
wordt opgeknapt, er komt leuk materiaal voor de kleinsten. 



Inschrijving 1 ouderweekend
Stichting Netwerk organiseert een heerlijk weekend naar 
Texel voor alleenstaande ouders met kinderen. Lekker 
genieten van een heerlijk weekend op het eiland in een 
groepsaccommodatie. Naast ontspanning in de natuur en 
lekker eten worden er volop spelletjes gespeeld en leuke 
activiteiten ondernomen. In dit weekend brengen we ouders 
met elkaar in verbinding en vaak ontstaan er nieuwe 
vriendschappen.

Stichting Netwerk organiseert het Ouder en kind weekend 
alweer voor de 17e keer. Het weekend is bedoeld voor 
Hoornse vaders en moeders die hun kind(eren) alleen 
opvoeden. Het verblijf is in een prachtige omgeving met bos, 
strand, duinen en zee. De sociaal werkers van de stichting 
bedenken elk jaar een gevarieerd programma.
Er wordt natuurlijk ook tijd vrij gemaakt om iets leuks met het 
eigen gezin te doen. 
Dit jaar is het weekend 17, 18 en 19 juni 2022. Kosten 
bedragen € 65,00 per gezin, betalen met de 
cultuurstrippenkaart is ook mogelijk. Gezinnen kunnen zich 
vanaf 14 februari aanmelden via Sociaal werker Stefanie 
Strijker via s.strijker@netwerkhoorn.nl ook voor vragen kunt u 
hier terecht. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. 
Er is plaats voor zo'n 30 Hoornse gezinnen. Gezinnen die al 
eerder hebben deelgenomen kunnen zich aanmelden vanaf 4 
maart als er plekken over zijn.

Dichtbundel nog nabestellen?
Inmiddels zijn de Roald Dahl dichtbundels die besteld (en 
betaald) waren meegegeven aan de kinderen. De dichtbundel 
is in het echt nog mooier geworden dan we hadden gedacht. 
We hebben de bundel aan de kinderen laten zien en ook zij 
waren verbaasd dat het er zo mooi uitzag en dat zijn er zelf in 
staan met hun gedicht.

Mocht u toch nog een dichtbundel willen bestellen, dan kan 
dat alsnog. Omdat we een nabestelling moeten doen, zijn de 
kosten helaas iets hoger dan voor de eerste aanschaf: 
€ 16,00. Via deze  link kunt u tot uiterlijk 11 maart de 
dichtbundel bestellen. Een betaalverzoek volgt daarna.  We 
hopen eind maart/begin april de nabestelde dichtbundels 
mee te geven. 

Aanbod Naschoolse activiteiten IKC de Kreek
Vanaf 9 maart starten de naschoolse activiteiten weer voor 
leerlingen uit groep 1-8 in de Kreek. Het aanbod bestaat uit:

● Kleuterkokkerellen voor gr 1,2,3;
● Workshops multimedia op de Ipad (gr 4,5,6)
● Musical voor groep 5,6 en 7
● Hair & beauty voor gropen 6,7, en 8
● Vlogggen voor groep 7en 8
● Kunst en technieklab voor groep 7 en 8
● Volleybal voor groep 3 t.m 8

Bericht van de oudervereniging
De voorjaarsvakantie is alweer aangebroken. De afgelopen 
periode is nogal hectisch verlopen gezien het aantal 
besmettingen thuis en op school. We hopen dat we na de 
voorjaarsvakantie weer enigszins normaal het schooljaar 
voort kunnen zetten.

De OV heeft een vernieuwde website:
https://www.ovrds.nl/
Leuk al u daar een kijkje zou nemen! Voor tips zijn we altijd 
bereikbaar. Verder staat de vacature bij de lees- en 
cultuurcommissie nog open:

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

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25-3

Vakantiespelen maandag 21-2 in de Kreek!
Voor meer informatie klik hier.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYS14f21VtxEMuzW_P3TUp3gG2UmyD6oLr5XXn2hG9IoZ_lw/viewform?usp=sf_link
https://www.ovrds.nl/
https://netwerkhoorn.nl/nieuws/vakantie-spelen-voorjaarsvakantie-2022

