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Op naar de zomervakantie!
Nog zes weken tot aan de zomervakantie. Ook dit jaar is weer 
voorbij gevlogen. De laatste maanden voelt het gelukkig een 
beetje als vanouds. De kinderen kunnen weer lekker naar 
school, we hebben u als ouder weer mogen verwelkomen, we 
hebben weinig zieke leerlingen en leerkrachten, kortom, fijn 
om zo het jaar te kunnen afsluiten. Inmiddels hebben de 
leerlingen in  de groepen 6 t/m 8 genoten van hun kamp. De 
groepen 3,4 en 5 zijn op schoolreis geweest en de kleuters 
hebben een fantastisch kleuterfeest gehad op het schoolplein. 

We hebben gemerkt dat het voor ouders, kinderen en 
leerkrachten prettig werkt als u 1x per week met uw kind mee 
naar binnen gaat. De groei in zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van de kinderen, maar ook de rust in de 
school, is duidelijk merkbaar. We hebben gezien dat (nog) niet 
iedereen weet dat u weer mee de school in mag. Ook voor de 
leerkracht is het fijn u af en toe te zien. Dus schroom niet om 
weer 1x per week mee naar binnen te gaan!

Deze week zijn we gestart met de cito-toetsen in groep 3-8. In 
de week van 13 tot en met 17 juni vinden de 
portfoliopresentaties plaats. In de week van 27 juni zijn de 
facultatieve voortgangsgesprekken met de leerkracht. 
Op dinsdagmiddag 5 juli zullen de kinderen kennismaken met 
de leerkracht van komend jaar. Na de zomervakantie zullen er 
naast kleuters ook leerlingen instromen in de hogere groepen. 
Deze leerlingen zullen op 5 juli de hele dag meedraaien in de 
groep. 
In tegenstelling tot eerdere schooljaren is onze laatste 
schooldag op de vrijdag voor de zomervakantie. In de 
nieuwsbrief van 8 juli informeren wij u hier nog over. 
Wij wensen de kinderen en u een fijne afronding van dit 
schooljaar!

Vreedzame school: We zijn allemaal anders
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen 
tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met 
verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, 
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken 
aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er 
ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet 
binnen de eigen families, de klas, de school en de 
samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen 
moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de 
ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen 
en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we 
vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren 
de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng 
of vreemd. Het doel van dit blok is dat leerlingen een open 
houding hebben ten aanzien van verschillen tussen mensen. 

Op onze website vindt u de kletskaarten behorende bij dit 
thema. Aan de hand van deze kaarten kunt u met uw kind 
praten over dit onderwerp. 
KLETSKAARTEN VREEDZAME SCHOOL
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Correctie data schoolvakanties 2022-2023
In de vorige nieuwsbrief stond de laatste dag van de 
Kerstvakantie per abuis verkeerd vermeld. Hieronder de juiste 
data: 
Kerstvakantie: 24-12-2022 t/m 8-1-2023
U vindt de data van de vakanties en studiedagen ook terug op 
onze website. 

Theoretisch verkeersexamen
Goede verkeerseducatie vergroot de verkeersveiligheid en 
verkeersvaardigheid van kinderen. De verkeerservaring die ze 
op deze leeftijd opdoen is letterlijk van levensbelang. Daarom 
oefenen wij voor en nemen wij jaarlijks deel aan het 
theoretisch VVN verkeersexamen in groep 7. De leerlingen 
beantwoorden hierin vragen vanuit hun rol als fietser, 
voetganger en passagier. Onze deelname aan het praktisch 
verkeersexamen is komen te vervallen.  
De meeste basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op 
met een aantal vaste routes naar school of naar vriendjes. Dit 
leert uw kind van u als ouder. Besteed aandacht aan de regels 
in het verkeer wanneer u samen met uw kind onderweg bent, 
zowel wandelend, fietsend als met de auto. Ook is het fijn 
wanneer de leerlingen regelmatig een stuk fietsen in hun vrije 
tijd. Wij vragen daarnaast dat kinderen een veilige fiets mee 
naar school krijgen. 

Nieuwe rekenmethode
Wellicht heeft u van uw kind gehoord
dat wij in de afgelopen periode 
meerdere nieuwe rekenmethodes 
hebben uitgeprobeerd tijdens de 
rekenlessen. 
Het rekenonderwijs is in de afgelopen jaren aangepast aan de 
huidige eisen voor goed rekenonderwijs. Dit heeft tot gevolg  
dat de streefdoelen voor het basisonderwijs hoger zijn dan 
een aantal jaar geleden. Omdat wij altijd de beste kwaliteit 
willen blijven bieden en de hoogst haalbare doelen willen 
halen, is het tijd voor een nieuwe rekenmethode die bij de 
nieuwe streefdoelen past.

De werkgroep rekenen heeft onderzocht welke methodes het 
beste zouden aansluiten bij ons onderwijs. Dit is tijdens een 
studiedag met de rest van het team gedeeld. Als team hebben 
we drie methodes uitgekozen die we de afgelopen periode 
hebben uitgeprobeerd in de groepen 3 t/m 8. Niet alleen onze 
ervaringen als leerkracht, maar ook de mening en ervaringen 
van de leerlingen hebben we meegewogen in onze 
uiteindelijke keuze voor de nieuwe rekenmethode. Eén 
methode sprong er wat ons betreft uit: Alles telt Q.

Alles telt Q heeft  veel punten die aansluiten bij ons 
Daltononderwijs.  Zo zijn coöperatieve werkvormen verweven 
door de lessen en maken evaluaties en reflectiegesprekken 
deel uit van het rekenonderwijs. Dit laatste sluit aan bij onze 
visie dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. 
Vanuit het eigenaarschap mag een leerling zelf onderzoeken 
welke instructie en verwerking het beste past om de 
leerdoelen te behalen. Uiteraard kijkt de leerkracht mee bij 
deze keuze. De leerlingen doen de verwerking in de 
werkboekjes die bij de methode horen. Daarnaast biedt de 
digitale inoefening bij de methode differentiatie op maat. Dat 
betekent dat het rekenniveau van de leerling wordt aangepast 
op basis van de verwerking. Daarnaast wordt er bij Alles telt Q 
veel gedaan met bewegend leren en sluit het goed aan op de 
methode Met Sprongen Vooruit, waar het team al meerdere 
jaren mee werkt. 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer over deze 
methode lezen, neem dan een kijkje op de website van Alles 
telt Q. Het team heeft ontzettend veel zin om aan de slag te 
gaan met deze methode! 

Opbrengsten eindtoets
We zijn trots op onze resultaten op de eindtoets. Ondanks de 
afgelopen coronajaren, hebben de leerlingen van groep 8 laten 
zien dat ze het niveau halen dat van ze verwacht wordt. De 
normscore is 80 en de leerlingen van groep 8 scoren bij ons 
gemiddeld ruim boven deze norm. U kunt de gegevens 
gespecificeerd per onderdeel inzien op onze website. 

Afsluiting deel van de Meetketting
Van 7 juni t/m 17 juni wordt een deel van de Meetketting 
afgesloten voor alle auto's en fietsers. Dit betreft het deel ter 
hoogte van het parkeerterrein achter de Socrates. Dat betekent 
dat het verkeer van beide scholen die periode gebruik dient te 
maken van de Jan Doustraat. Deze omleiding brengt de nodige 
drukte met zich mee. De gemeente vraagt u dan ook uw 
kind(eren) in die periode zoveel mogelijk lopend naar school te 
brengen en bij het gebruik van de fiets niet op de stoep te 
fietsen. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u deze het 
beste parkeren op de grote parkeerplaats achter de Roald 
Dahlschool. 

Heeft u uw 
jongste 

kind(eren) al 
aangemeld?

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-120585/pagina/roald_dahlschool__schooltijden__vakanties.html
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/rekenen/alles-telt-q
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/rekenen/alles-telt-q


Summercamp Zwaag
Van maandag 18 tot en met 
vrijdag 22 juli wordt op 
basisschool de Wingerd te Zwaag een 
Summer Camp georganiseerd. 
Dit Summer Camp heeft als doel 
kinderen uit groep 1 t/m  groep 7 jaar op een leuke en 
effectieve manier Engels te leren. De filosofie van het Summer 
Camp is dat kinderen het beste leren als ze ontspannen bezig 
zijn en plezier hebben. Het enthousiaste team zorgt voor een 
prettige atmosfeer en ondersteunt de kinderen tijdens de 
leuke en uitdagende activiteiten. Specifiek voor kinderen uit 
groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben en zich 
alvast willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs is er 
een Junior Camp. Dit is een vijf-daags zomerkamp op 
Landgoed Rhijnauwen te Bunnik. 20 uur lessen Engels en een 
verder actief en creatief programma eveneens geheel in het 
Engels.
Op de website van Summer Camp leest u hier meer over en 
kunt u uw kind(eren) opgeven. 

Indy doneert haar!
Ik heb mijn haren gedoneerd aan Stichting Haarwensen! De 
vlechten waren wel 30 cm lang!  Ik ben er heel trots op dat ik 
dit heb gedaan! Ik vind het fijn als kinderen zich gelukkig 
voelen met mooi haar. En ik had toch 
genoeg!  Ik wil dat er van mijn haar 
snel een haarstuk gemaakt kan 
worden. Ik heb daarom ook €787 
opgehaald en gedoneerd aan 
Stichting Haarwensen. Dat is meer 
dan de helft van het geld om 
1 haarstuk te laten maken. Ik heb 
er een spreekbeurt in de klas over 
gegeven en dat ging heel goed! 
En nu sta ik ook nog eens in de 
nieuwsbrief! 
Indy (groep 6A)

Bericht van de Oudervereniging
Hoera! Dit jaar konden de schoolreisjes en kamp weer 
doorgaan. De kleuters hebben  een zomers kleuterfeest gehad 
met o.a. diverse spellen, poppentheater, een springkussen en 
limonadekoe. Groep 3 en 4 zijn naar het Land van Fluwel 
geweest en hebben daar een mooie dag gehad. Groep 5 ging 
terug in de tijd naar het Archeon. Groep 6 en 7 konden dit jaar 
weer een nachtje naar Dopersduin in Schoorl en groep 8 ging 
voor het eerst naar De Aalbertshoeve in Ermelo. 
De Avondvierdaagse gaat ook dit jaar niet door. De 
organiserende vereniging is opgeheven. Mogelijk vindt er in 
2023 een doorstart plaats. We houden u op de hoogte!

Ironkids Westfriesland
Op vrijdag 24 juni is het zo ver: IRONKIDS Westfriesland!
Tijdens IRONKIDS Westfriesland krijg jij de kans om te laten 
zien dat je een échte IRONKID bent! Zwemmen, fietsen en 
hardlopen over afgesloten parcoursen die je de mooiste 
stukjes van Hoorn laten zien. Ben jij tussen de 6 en 15 jaar 
oud?
Zorg dan dat je er op 24 juni bij bent! Schrijf je vandaag nog in 
op www.ironkidswestfriesland.nl! 

verschijnt 8 juli 

https://www.summercamp.nl/home/

