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Start schooljaar 2022-2023
De vakantie zit er voor de kinderen bijna op. Op school zijn we 
alweer druk aan het werk geweest om ervoor te zorgen dat 
we komende maandag goed kunnen starten. Het team heeft 
er weer veel zin in. We hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad en dat de kinderen ook weer zin hebben om naar 
school te gaan. Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk en 
soms een beetje spannend, niet alleen voor u en de kinderen, 
maar ook voor ons!

In de eerste drie weken zijn er veel activiteiten om elkaar 
(nog) beter te leren kennen. Hierbij maken we ook gebruik 
van de lessen uit de Vreedzame school. Er zullen 
vakantieverhalen worden gedeeld, maar ook vindt de start 
van de nieuwe thema’s plaats. 

We hebben een goede bezetting voor onze groepen en tevens 
4 leerkrachtondersteuners die gekoppeld zijn aan de bouwen. 
In deze tijd van schaarste is dat fijn voor ons allemaal.  Wij 
plaatsen nog wel een vacature voor een collega die met 
zwangerschapsverlof gaat, een collega die vanwege 
persoonlijke omstandigheden een aantal weken afwezig zal 
zijn en een collega die vlak voor de vakantie heeft besloten de 
uitdaging aan te gaan in het middelbaar onderwijs. De 
groepen waar dit betrekking op heeft, ontvangen via de Kwieb 
ouderapp informatie hierover. 

Zoals wij al in de laatste nieuwsbrief hebben vermeld, mag uw 
kind wekelijks 1 keer één ouder meenemen in de 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. 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een heel 
fijn schooljaar!

Nieuwe collega's
Wij hebben dit schooljaar twee nieuwe collega's verwelkomd. 
Malika Oud werkt in groep 5A. Wellicht kent u haar nog van 
vorig schooljaar. Malika volgt het zij-instroomtraject en 
studeert in februari af. Bart Derks vult de groepen 8 aan op 
woensdag (8C) en vrijdag(8B). Bart is sinds een aantal jaar 
werkzaam als leerkracht binnen onze stichting. Op dinsdag en 
donderdag ondersteunt hij de groepen 7 en 8.

Spullen weer mee naar school
De volgende zaken moeten maandag weer mee naar school 
genomen worden: 

● Luizenzak/kledingzak* (zie tevens pagina 2)
● BSB tas* (start 7 en 9 september)
● Groep 1-2: gymschoenen (witte zool) en de naam van 

uw kind daarin vermeld.
*) zie volgende pagina voor meer informatie. Mocht deze stuk 
of kwijt zijn, dan kunt u uw kind € 2,50 meegeven voor een 
nieuwe. N.B. nieuwe leerlingen ontvangen deze de eerste keer 
van school. 
In groep 5 krijgen alle leerlingen een stabilo pen van school. 
Mocht uw kind in groep 6/7 geen stabilopen meer hebben, dan 
kan een nieuwe worden aangeschaft voor €  7,50.
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Gymlessen groep 3-8
Maandag 29 augustus starten de groepen meteen weer met 
gym in de Kreek. Wilt u uw kind(eren) een gymtas meegeven 
met daarin een shirt, broek en schoenen. Let op!: 
gymschoenen met een lichte zool. 
Het gymrooster vindt u op de website. 

Via Kwieb wordt u op de hoogte gehouden over alle 
(na)schoolse sportactiviteiten

Luizenzak wordt kledingzak
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. 

Luizencontrole
Beste ouders,
De kinderen gaan vanaf volgende weer naar school dus ook 
de eventuele luizen! Helaas is het nog niet gelukt om de 
school luizenvrij te krijgen dus gaan we weer na elke vakantie 
luizen pluizen. 
Per klas zijn er 2 of 3 ouders nodig die even een kwartiertje 
helpen. Dan is het pluizen zo gedaan. 
Er is een app-groep waarin doorgegeven kan worden of er 
luizen zijn , problemen kunnen worden aangegeven of vragen 
gesteld kunnen worden. Het is fijn als er per klas 1 
aanspreekpunt (een ouder) is. 
Voor nieuwe aanmeldingen klikt u hier. 

Alvast bedankt voor uw hulp!
Met vriendelijke groet, ,
Franca Peerdeman, coördinator luizencontrole

Stagiaires op de Roald Dahlschool
Dit schooljaar begeleiden we weer diverse stagiaires. 
Studenten van de (I)Pabo worden opgeleid tot leerkracht en 
zullen derhalve ook lessen verzorgen in de groep waar ze 
stage lopen. Daarnaast zijn er ook stagiaires van het MBO die 
worden opgeleid tot onderwijsassistent. De komende weken 
zullen er zeer waarschijnlijk nog eerstejaarsstudenten van de 
(I)Pabo bij komen. 

Eten en drinken
De leerlingen nuttigen rond 10:30 uur hun meegebrachte 
kleine, gezonde tussendoortje en drinken. Rond het middaguur 
eten en drinken ze op school hun meegebrachte lunch. Tijdens 
het eten en drinken leren we de kinderen dat ze dat in stilte 
doen. Daardoor is er meer aandacht voor het eten en is dit een 
mooi brein-stilte-momentje. 

De thema's tot aan de herfstvakantie
Het eerste thema is voor bijna alle groepen gekoppeld aan het 
domein Aardrijkskunde. Groep 3 volgt de thema's gekoppeld 
aan het Veilig leren lezen. 
Groep 1/2:  Mijn wijk
Groep 3:   Dierenwinkel
Groep 4:   Waar is dat?
Groep 5/6:  Nederland
Groep 7/8:  Afrika en Azië

Kwieb ouderapp
U kunt de Kwieb ouderapp (bijna) helemaal instellen naar eigen 
zin: wel of geen pushberichten, meerdere ouders koppelen, de 
tijdlijn instellen etc. Op de supportpagina
van Ziber Education vindt u antwoorden op veel vragen.
In de app treft u alle activiteiten aan voor dit schooljaar. U kunt 
deze ook bekijken op onze website.

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-120585/pagina/roald_dahlschool__schooltijden__vakanties.html
mailto:francapeerdeman@hotmail.com
https://support.ziber.eu/hc/nl/categories/115000861469-Voor-ouders
https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-24747/pagina/roald_dahlschool__schoolgids__jaarkalender.html


Plaatsen van fietsen in de stalling 
De fietsen van de leerlingen worden geplaatst in de 
fietsenrekken. De grote stalling aan de zijde van de school is 
voor alle leerlingen. Mocht er geen ruimte meer zijn, kunnen 
ze de fietsen in de rekken aan de sporthalzijde plaatsen. 
Fietsen die niet in de stalling staan, zullen worden verplaatst. 
Wij vragen u tevens de fiets van uw kind te voorzien van een 
goed slot. Afgelopen jaar is het voorgekomen dat er fietsen 
zijn ontvreemd die niet op slot stonden. Als school dragen wij 
hier geen verantwoordelijkheid voor. 
N.B. De fietsenrekken bij de ingang van de Kreek zijn 
uitsluitend bestemd voor bezoekers van de Kreek en de 
prikpoli.

Vrijdag 16 september

Lokaalindeling en teamleden 2022-2023

Leerkrachtondersteuners
1/2: Marjolijn Bakker
3/4: Lucia Frederiks
5/6: Sandy Josephia
7/8: Bart Derks
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