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Een terugblik op de afgelopen periode
Wat fijn dat we u als ouders de afgelopen tijd weer hebben 
mogen verwelkomen in de school. Het was in het begin nog 
even wennen, maar iedereen lijkt zijn draai inmiddels te 
hebben gevonden. Ook de afspraak dat u één keer in de week 
mee naar binnen gaat met uw kind(eren) werkt goed. 
Hierdoor is er bij binnenkomst rust in de school. Om 8:30 na 
de tweede schoolbel (de eerste gaat om 8:28 uur) kunnen de 
leerkrachten beginnen met de lessen. 

Afgelopen woensdag heeft het team de tweede bijeenkomst 
gevolgd van de Masterclass Dalton. Deze stond in het teken 
van reflectie en evalueren. Ook werd er teruggeblikt op de 
activiteiten n.a.v. de vorige studiedag die over eigenaarschap 
ging. Plannen is de basis hiervoor. Een plan bepaalt of je in de 
basis in staat zult zijn om (deels) eigenaar van je eigen 
leerproces te worden. Dit geldt ook voor de jongste 
leerlingen. Hiermee ontstaat een mooie doorgaande leerlijn 
naar groep 3. 
Het uitgangspunt van onze Daltonschool is: Alles wat een kind 
zelf kan (proberen) doet het zelf en zo niet, dan vraagt het 
kind het eerst aan een ander kind. 
Met het team hebben we bekeken waar we de komende 
periode tot aan de zomervakantie aan gaan werken. Iedere 
leerkracht zet daarin zijn/haar eigen stappen. Dat betekent 
ook dat er net als de afgelopen tijd, proeftuintjes zullen 
worden uitgezet. Wellicht heeft u uw kind(eren) al eens horen 
praten over: “binnen is beginnen”, of over ‘de reflectiepot’. 
Op de volgende studiemiddag 8 juni, zullen we met elkaar 
bespreken welke proeftuintjes vanaf het nieuwe schooljaar 
een definitieve Daltonakker worden die in elke groep 
zichtbaar is. 
Voor nu wensen wij u een hele fijne vakantie!

Afsluiting van het schoolthema
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de verschillende 
thema's. Na de coronacrisis van de afgelopen twee jaar was 
het fijn om te zien dat u als belangstellende ouder weer kon 
worden rondgeleid door uw kind(eren). Hierbij nog een kleine 
impressie.  

Wanneer was dat? 
Dino's in groep 4

Grottekeningen (gr 5)

Energiechallenge:
Windmolens op de 
Kreek!
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Schoolvakanties en vrije dagen 2022-2023
Hierbij treft u het overzicht aan van de vakanties en vrije 
dagen voor schooljaar 2022-2023. Medio juli zullen deze data 
ook in Kwieb worden gezet. 

Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Paasweekend: 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen 2022-2023
vrijdag 7 oktober 2022
maandag 21 november 2022
vrijdag 24 februari 2023

Nieuws van de oudervereniging
Donderdag 14 april hebben de kinderen genoten van een 
gezellig Paasontbijt op school. De overgebleven producten zijn 
aan gezinshuizen geschonken. Het Paasontbijt was erg 
geslaagd.

De OV is op zoek naar een ouder, die samen met een andere 
oudere de kascontrole van de vereniging op zich wil nemen. 
Dit vindt plaats aan het eind van het boekjaar in september. 
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar 
secretaris@ovrds.nl. 

In de vorige nieuwsbrief stond een save the date voor een 
lenteborrel op 19 mei voor de ouders. Het doel van de borrel 
is dat de ouders kunnen kennismaken met de OV, het 
uitwisselen van ideeën voor de komende jaren en vooral 
gezellig samenkomen. Binnenkort zal er een bericht in Kwieb 
geplaats worden waar de ouders zich kunnen aanmelden. 

‘Hoe kunnen we meer gebruik maken van 
groene energie voor de Roald Dahlschool?’

Met deze ingewikkelde vraag startte de challenge voor de 
leerlingen van groep 7 en 8. In het kader van het thema 
energie hebben de kinderen, met de stappen van het 
ontwerpend leren, een ontwerp bedacht en dit gepresenteerd 
aan de klas. Elke klas heeft uiteindelijk één winnaar gekozen 
en afgelopen donderdag was de grote finale tussen de 
verschillende groepen. De leerlingen hebben ons ontzettend 
verrast met hun creatieve ideeën en mooie presentaties. 
Energie opwekkende schommels, handschoenen, bijzondere 
windmolens en zelfs wc brillen waarmee stroom wordt 
opgewekt. De winnaars waren Liva, Lux, Bente en Amy uit 
groep 7A met hun ‘dynamo schommel’. Deze gelukkige 
leerlingen mogen een dagje naar Nemo.

Een gedicht over zon en wind

De wind doet pijn
maar de zon mag er wel zijn.
Zon zet dan je stralen aan

misschien sta ik dan helemaal vooraan
of ik ga met de wind mee
over gebergten, over zee. 

Ja daar ga je
met jas open

laat maar waaien
laat maar gaan

zon en wind zullen altijd bestaan…..
Maar op een dag zal hij er niet meer zijn

dat doet heel veel meer pijn.

Jannica en Joënna
groep 7A

Unicefloop 9 april 2022

Zaterdag 9 april hebben zestien kinderen van onze school 
meegelopen met de Unicefloop in Hoorn. Zij zijn vanaf 
Schouwburg 't Park gestart met het lopen van 5 of 10 km! Na 
afloop hebben de kinderen een mooie medaille en een kleine 
beloning gekregen. Unicef haalde dit jaar geld op voor nieuwe 
klaslokalen, gemaakt van 
plastic bakstenen, in Ivoorkust. 

Onze kanjers hebben met 
elkaar 710 euro opgehaald! 
Hartstikke goed gedaan!

Fijne 
vakantie!



Paasontbijt
Donderdag 14 april hebben de kinderen genoten van het 
Paasontbijt. De enthousiaste commissie van de 
oudervereniging had weer gezorgd voor een heerlijk ontbijt. 
Namens alle kinderen en leerkrachten, dank voor jullie inzet!

Huttendorp Hoorn 2022 in de zomervakantie
Dit jaar wordt huttendorp in Hoorn georganiseerd van 
maandag 15 augustus tot en met vrijdag 19 augustus. U 
kunt zich inschrijven op de website van Huttendorp tot 
zaterdag 23 april 12:00 uur. 
Dit betreft niet het huttendorp in de Bangert 
Oosterpolder! Zij organiseren dit zelf. 

Buitenspeelweken en vakantiespelen:
Van 25 april t/m 8 juni worden de Buitenspeelweken 
georganiseerd, met o.a. 

- Lasergamen;
- vakantiespelen op diverse locaties; 
- Levend Stratego; 
- Kanoën etc. 

Op de site van www.hoornbeweegt.nl leest u hier meer 
over en kunt u uw kind (eren) aanmelden. 

Activiteiten 4 mei
Het Comité 4–45 Hoorn organiseert op 4 mei een aantal 
activiteiten, waaronder een stille tocht. Meer informatie 
hierover vindt u op de website: www.vrijheidinhoorn.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 juni.

https://huttendorphoorn.nl/
http://www.hoornbeweegt.nl
http://www.vrijheidinhoorn.nl

