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Einde van het schooljaar
Nog een week dan is het zomervakantie! Het eind van een 
schooljaar staat in het teken van afscheid nemen. De musicals 
voor de groepen 8 zijn inmiddels opgevoerd en wat hebben 
we ervan genoten! Deze leerlingen nemen afscheid van de 
Roald Dahlschool. Wij wensen hen allemaal een hele fijne tijd 
op de middelbare school. 
Ook afscheid nemen van de leerkracht(en) van je groep hoort 
erbij. Een nieuw jaar dus ook een nieuwe leerkracht of 
leerkrachten. We nemen ook afscheid van kinderen die gaan 
verhuizen. 

De laatste schooldag is op vrijdag 15 juli. De kinderen 
verzamelen om 12:20 uur samen met de leerkracht op het 
schoolplein aan de lange zijde. Wij zingen dan met elkaar het 
schoollied. Om 12:30 gaan de kinderen naar huis. Mocht u uw 
kind die dag ophalen, dan vragen wij u op het kleuterplein (bij 
het voetbalveld) te wachten. 

De afgelopen periode verwaterde de afspraak over het naar 
binnengaan van u als ouder. Dat is jammer want het leidt tot 
groei in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de 
kinderen. Ook de rust in school is duidelijk merkbaar. 
Na de zomervakantie geldt weer dat uw kind wekelijks 1 keer 
één ouder mee mag nemen in school. Nieuwe leerlingen 
mogen in hun eerste week op school dagelijks door een ouder 
naar de klas worden gebracht. 
Dagelijks staat een teamlid bij de voor- en achterdeur van de 
school. Mocht het voor een jonge leerling toch spannend zijn 
om naar binnen te gaan zonder ouder, dan begeleiden wij de 
leerling naar de klas. 

Op vrijdag 26 augustus komt de start-nieuwsbrief uit met 
daarin veel praktische informatie. Wij wensen u en de 
kinderen een fijne vakantie!

Hulpouders, bedankt. 
Wij willen alle klassenouders, luizenouders, ouders van de 
commissies, ouders die hebben geholpen bij de 
musicalvoorbereiding, ouders die hebben gereden naar uitjes 
en alle ouders die hebben geholpen bij andere zaken,
bedanken voor hun fijne hulp en inzet.

Mede dankzij u kunnen we weer terugkijken op een mooi en 
fijn schooljaar!

Afscheid 
Na vele jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, nemen 
onze collega’s Carla Foks en Trix ter Beek afscheid. Beiden 
gaan zij genieten van hun welverdiende pensioen. Naar wens 
van hun beiden vieren wij dit als team samen met hun 
dierbaren, in de laatste week van de zomervakantie. 
Wij danken beiden voor hun grote inzet voor de Roald 
Dahlschool. Wij wensen hen een hele fijne pensioentijd. Wilt 
u hen als ouder nog bedanken, dan kunt u een kaart sturen of 
afgeven. Wij overhandigen deze dan tijdens het feest. 
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Luizenzakken nieuwe schooljaar
Voortschrijdend inzicht heeft uitgewezen dat luizen niet 
worden overgedragen door speelgoed/kleding etc. Dat 
betekent dat luizenzakken niet meer hoeven te worden 
gebruikt om dit tegen te gaan. Wij ervaren echter dat het 
gebruik van een kledingzak bij leerlingen in de groepen 1-3 
helpt om persoonlijke spullen bij elkaar te houden. Met ingang 
van het nieuwe schooljaar hanteren wij de volgende afspraken:

● Iedere nieuwe leerling in groep 1-2-3 ontvangt van de 
school een kledingzak (voorheen luizenzak). 

● In de kledingzak worden de persoonlijke spullen zoals 
jas, handschoenen, sjaals etc. gestopt 

● Vanaf groep 4 staat het de leerlingen vrij om de jas aan 
de kapstok te hangen of in een zak te doen. 

● Wij vragen de ouders de jas te controleren op een 
lusje waar de jas aan kan worden opgehangen. 

● Voor 2,50 kunt u een vervangende kledingzak 
aanschaffen bij de administratie. 

Wij vragen u uw kind(eren) regelmatig te controleren op luizen. 

Werkboekjes en schriften van uw kind
Gedurende een schooljaar oefenen de leerlingen de leerstof
in schriften of werkboeken, behorend bij een methode.
Deze werkboekjes zijn bedoeld als inoefening en niet als
toetsing. Dat betekent ook dat niet altijd alles wordt
gemaakt of wordt nagekeken door de leerkracht. Vanaf
groep 4 wordt door de leerlingen zelf ook nagekeken. Wij
weten ook dat dat niet bij elke leerling zorgvuldig gebeurt.
Dat is onderdeel van het leerproces van de leerling. Als
leerkracht hebben we inzicht in de vaardigheden van de
kinderen d.m.v. de methodetoetsen en middels, met enige
regelmaat doch niet altijd, de verwerking van de leerstof in
de werkboeken/schriften. Omdat leerlingen aangeven dat ze
het wel op prijs stellen als het verwerkingsmateriaal mee
naar huis gaat als het niet meer gebruikt wordt, geven we
de werkboeken en schriften aan het eind van het schooljaar
mee. Wij willen daar nog aan toevoegen dat het voor uw
kind niet fijn is als hij/zij thuis van u de niet verwerkte
oefenstof moet maken. Leren en oefenen doet uw kind bij ons 
op school.

Musicalgroep in de Kreek 8-12 jaar
Na de zomervakantie start in de Kreek op maandagmiddag 
een musicalgroep voor kinderen van 8-12 jaar. 
In deze musicalgroep werk je met z'n allen toe naar een 
musical. Creatiekracht staat voor zingen, creëren, theater 
maken en vooral lekker jezelf zijn. Je mag laten horen en zien 
wie jij bent en krijgt alle gelegenheid om jouw krachten en 
talenten te ontdekken en om erachter te komen wat jouw 
manier is om dingen te doen. 
Op de website van Stichting Netwerk leest u hier meer over. 

Gevonden voorwerpen
In de laatste week van het schooljaar zullen we de gevonden 
voorwerpen uitstallen bij de ingangen van de school. 
Maandag/dinsdag bij de vooringang en woensdag/vrijdag bij 
de kleuteringang. Er zitten nog veel mooie kledingstukken in 
de bak, zoals winterjassen, gymschoenen etc. Alles wat niet is 
opgehaald op vrijdag 15 juli zal worden geschonken aan de 
kledingbank. Wellicht kunt u met ingang van het nieuwe 
schooljaar de naam van uw kind in de jas zetten. 

Jaarkalender 2022 en informatieavond 15/9
In nieuwsbrief 8 hebben wij u geïnformeerd over de vakanties 
en studiedagen voor komend schooljaar. In de agenda van de 
ouderapp komen naast de vakanties en studiedagen alle 
relevantie activiteiten te staan, zoals BSB en vieringen. Ook op 
onze website vindt u binnenkort alle activiteiten terug. Op 
donderdag 15 september is de informatieavond voor alle 
groepen. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Tevens 
vindt op die avond de algemene ledenvergadering van de 
Oudervereniging plaats en stellen de MR-leden zich aan u 
voor. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Sporttenues inleveren
Heeft u thuis nog een Roald Dahlsporttenue van uw kind 
liggen? Dan graag deze volgende week inleveren bij de 
leerkracht. Wij kunnen ze dan in het nieuwe jaar weer 
gebruiken bij de toernooien. 

Van de oudervereniging
Het schooljaar zit er weer bijna op. Gelukkig hebben we 
afgelopen jaar alle activiteiten door kunnen laten gaan, kamp, 
schoolreisjes en feesten. Zij het soms in wat aangepaste vorm. 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage, want zonder de bijdrage 
zouden deze activiteiten niet door kunnen gaan. 

Voor nu rest ons jullie een hele fijne zomervakantie te wensen!

Groetjes,
De oudervereniging

https://netwerkhoorn.nl/activiteit/musicalgroep-creatiekracht


Sportieve activiteiten in de zomervakantie
In de eerste twee weken van de zomervakantie zijn er 
sportieve, creatieve en culturele activiteiten voor kinderen 
van 4 t/m 15 jaar. Activiteiten als Expeditie Robinsons, 
kickboksen, kleuterdansen, koken, tekenen of bijv.  duiken 
worden georganiseerd. U kunt uw kind opgeven via 
www.hoornbeweegt.nl. De inschrijving is reeds geopend. 

Nieuwsbrief Start schooljaar verschijnt 26-8-22

https://www.hoornbeweegt.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=113&projecten%5B0%5D=2275&sort=name

