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Plan Covid maatregelen 
We hadden gehoopt dat we dit schooljaar geen maatregelen 
zouden hoeven treffen rondom corona. Inmiddels lopen de 
coronacijfers echter weer op. Het kabinet wil te allen tijde een 
algehele scholensluiting voorkomen. Zij hebben een 
sectorplan voor het onderwijs geschreven waarbij wordt 
gewerkt met 4 scenario’s (Fases). Op dit moment is fase 2 
ingegaan waarin met name aandacht wordt gevraagd voor 
kwetsbare groepen. 
Op basis van de vier scenario’s hebben wij een plan voor onze 
school geschreven en dit voorgelegd aan de MR.
In het kort komt het erop neer dat vanaf fase 3 maatregelen 
worden genomen die gevolgen hebben voor ons dagelijkse 
onderwijs. Denk hierbij aan het gebruik van mondkapjes voor 
leerlingen en leerkrachten en het beperken van contacten 
(o.a. geen ouders meer in de school). In fase 4 wordt het 
aantal leerlingen op school beperkt, door splitsing in twee 
groepen. De leerlingen die thuis blijven, werken zelfstandig via 
Google Classroom (vanaf groep 3). 
Het overheidsbeleid is erop gericht dat fase 4 zo kort mogelijk 
duurt. Uiteraard informeren wij u via Kwieb als er sprake is 
van overgang naar fase 3 of 4. 
Op onze website vindt u de laatste beslisboom voor alle 
leeftijden. U kunt hierin zien wanneer uw kind thuis moet 
blijven als het klachten heeft. 

Zelftesten
Na de vakantie geven we aan de leerlingen in groep 6-8 
zelftesten mee. Indien u dit niet wilt, kunt u dit aan uw kind 
aangeven. 
Eén keer per week mee de school in.
Gezien de oplopende coronacijfers willen wij u vragen u te 
houden aan de afspraak dat uw kind slechts één keer per 
week door een volwassene (ook opa’s/oma’s) naar de klas 
mag worden begeleid. Wij zien dat ook de jongste kleuters 
deze zelfstandigheid al heel goed aankunnen. 

Verkeersveiligheid rondom de school
Begin 2021 zijn er door de gemeente maatregelen genomen 
teneinde het verkeer rondom de scholen in de Bangert en 
Oosterpolder in goede banen te leiden. Bij de school heeft dit 
geresulteerd in:

● een stopverbod op de Meetketting,
● waarschuwingsborden voor overstekende kinderen 

bij de brug,
● aanpassingen op de Strip. 

Gelukkig zien wij dat de ouders die met de auto komen zich 
over het algemeen houden aan deze maatregelen waardoor 
de kinderen veilig naar school kunnen komen. Daarnaast staat 
een aantal keer per week onze conciërge buiten om mensen 
aan te spreken op foutief parkeren. 
Nu de donkere en soms ook regenachtige dagen weer 
aankomen, willen wij u vragen om toch 
zoveel mogelijk met de fiets of lopend 
naar school te komen. Wellicht kan uw 
kind dat al helemaal zelfstandig. Als u 
toch met de auto komt, kunt u parkeren 
op de grote parkeerplaats aan de 
achterzijde van de school. Uw kind 
kan dan veilig over de stoep naar 
school lopen. Wilt u dit ook 
bespreken met andere volwassenen 
die uw kind(eren) brengen en halen? 

In de donkere maanden vragen 
wij tevens de politie/handhaving om 
controles uit te voeren op de 
Meetketting tijdens de breng- en 
haaltijden. 

1. Plan Covid maatregelen
2. Verkeersveiligheid rondom de school
3. ANWB Streetwise
4. Verkeersmaatregelen Streetwise
5. Privacywetgeving: Toestemmingsvragen Kwieb

6. Nieuws van de oudervereniging
7. Open dagen voortgezet onderwijs
8. Naschools aanbod sport
9. Naschools aanbod en vakantiespelen Netwerk

10. Scholierenveldloop
11. Studiereis Denemarken vakdocent bewegingsonderwijs

http://www.roalddahlschool.nl
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ac5946d6c3245c238c16a8fcd53251fc2f923e8b/1/pdf/sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs.pdf


Open dagen voortgezet onderwijs
In de opendagen-planner kunt u in één oogopslag zien 
wanneer de VO-scholen in onze regio open dag houden. 
Een aantal VO-scholen heeft hun open dagen vervroegd. 

Privacywetgeving toestemmingsvragen Kwieb
U heeft bij de aanmelding van uw kind een vragenlijst 
ingevuld over publicatie van foto’s van uw kind(eren) op 
verschillende media. Vanaf dit schooljaar gaat dit digitaal in 
Kwieb. Het voordeel is dat u ten alle tijden een aanpassing 
kunt doen. Nieuw is dat u ook toestemming moet geven voor 
het plaatsen van uw kind op de klassenfoto. 
Op 1 november ontvangen alle ouders in Kwieb een melding 
voor het invullen van de toestemmingsvragen m.b.t. de 
privacywetgeving. Het is voldoende als één van de ouders de 
toestemmingsvragen heeft beantwoord.  Wanneer u geen 
toestemming geeft voor (een van) de onderdelen, vragen wij u 
dit met uw kind te bespreken. 
Op Kennisnet leest u hier meer over. 

Verkeersmaatregelen Streetwise
Op donderdag 3 en vrijdag 4 november is  de parkeerplaats 
aan Hollandse cirkel aan de zijde van het schoolplein 
afgesloten voor verkeer/parkeren. 

Tevens wordt het doodlopende stuk weg aan het 
Oosterkrabhoofd afgesloten. Omwonenden worden een 
aantal dagen van tevoren geïnformeerd. 
Donderdag 3-11: 8:00 - 14:00 uur
Vrijdag 4-11: 8:00 - 12:15 uur. 

ANWB Streetwise

ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille 
(elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt vaak 
voor afleiding… Ook wij als school voelen ons 
verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 
donderdag 3 en vrijdag 4 november naar onze school te 
komen. 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en 
uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de 
basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze 
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal 
ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en 
een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de 
praktijk zo goed mogelijk nagebootst. De vier onderdelen zijn:

Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel 
en een autostoeltje.

Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, 
fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en 
een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.

Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de 
kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en 
het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden 
en fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de 
middelbare school. 

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan 
op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site. 
http://www.anwb.nl/streetwise 
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag 
van maken!!

Nieuws van de oudervereniging. 
Wat was het fijn dat er zo’n grote opkomst was tijdens de 
informatie avond! Wij vonden het erg leuk om onszelf aan 
jullie voor te stellen en te vertellen wat wij doen en daarbij 
jullie betrokkenheid te merken! Dank daarvoor. 
De belangrijkste informatie uit de presentatie van die avond, 
kun je terugvinden op onze website en uiteraard houden we 
jullie op de hoogte van alle activiteiten die komen gaan.
De groepen 6 en 7 zijn beide op kamp naar Dopersduin 
geweest en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen van 
de Sinterklaas. 
Wij hebben er weer zin in komend jaar!

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via 
info@ovrds.nl

21 november
studiedag 

de kinderen 
zijn vrij

https://www.devogids.nl/open-dagen-planner/
https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/
http://www.anwb.nl/streetwise


Naschools aanbod Stichting Netwerk
Kidsclub
In de Kreek organiseert Stichting Netwerk in de kidsclub 
activiteiten voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Hier ontmoeten 
kinderen elkaar, er wordt geknutseld, gekookt, gebakken en er 
worden sport- en spelactiviteiten aangeboden. 
Iedere woensdag van 14.30 t/m 16.00 uur. 
Kosten: €1,00 per kind. Opgeven is niet nodig. 

Girlsclub De Kreek
Leuke activiteiten voor meiden van 10-14 jaar, zoals samen 
koken, thee drinken, kletsen, creatief bezig zijn, nieuwe 
vriendschappen sluiten, dansen, muziek luisteren en nog veel 
meer. Maar ook informatie over opkomen voor jezelf, omgaan 
met social media, onzekerheden op school en 
vriendschappen. Er is ruimte om je eigen verhaal te vertellen 
en tips of advies te geven of te krijgen.
Iedere woensdag van 15.30 t/m 17.00 uur.
Kosten: €1,00 per keer of strippenkaart €10,00 voor 10x

Vakantiespelen Hoorn in de herfstvakantie
Nog eventjes en het is herfstvakantie! Alle kinderen kunnen 
komen springen, spelen en knutselen in één van de 
sporthallen. 
Maandag 17 oktober in de Kreek
Dinsdag 18 oktober in sporthal De Kers
Woensdag 19 oktober in sporthal de Opgang
Vrijdag 21 oktober in sporthal De Vredehof. 
Tijd: 11.00 t/m 15.00 uur

Lichtjesavond in de stadspeeltuin
Er is een kampvuur, je kunt je laten schminken, je kunt lekker 
klimmen en genieten van alle gezelligheid.
Data: 18 en 19 oktober. Tijd: 17.00 t/m 21.00 uur

Cultuurweek Hoorn
Vanaf zaterdag 8 oktober om 9.00 uur kun je je kind(eren) 
aanmelden voor toffe maar ook leerzame activiteiten die 
tijdens de cultuurweek aangeboden worden.
Dit kan via http://www.hoornbeweegt.nl/
De cultuurweek is van 31 oktober t/m 12 november 2022

Contactpersoon voor de kidsclub, girslclub en IKC naschoolse 
aanbod: 
Hafsa Abdellaoui (sociaal werker kinderen)
h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl
Adres:    MFA de Kreek
           Meetketting 1-3 in het jongerencentrum
           06-46917732

Scholierenveldloop
Maar liefst 40 leerlingen van onze school hebben meegedaan aan 
de scholierenveldloop. Door de goede prestaties waaronder een 
aantal podiumplekken, is de Roald Dahlschool als 2e geëindigd in 
het eindklassement. 

Studiereis Denemarken vakdocent Mark de Wit
Vanuit mijn rol als beweegmanager binnen de stichting Penta, 
heb ik een studiereis naar Denemarken gemaakt. In Denemarken 
is in het curriculum opgenomen dat kinderen per dag minimaal 
45 minuten moeten bewegen op school. Dat heeft geleid tot 
creatieve oplossingen. Binnen de lessen worden o.a. kleine 
beweegmomentjes opgenomen, de zgn brainbreaks. Maar ook 
outdoor learning maakt daar onderdeel van uit. De huisvesting in 
Denemarken biedt een beweegvriendelijke en een uitdagende 
omgeving. Samenwerking met sportclubs om bewegen te 
stimuleren vormt ook een belangrijk onderdeel. Binnen onze 
school wordt er al veel gedaan op het gebied van bewegend 
leren. Als voorbeeld de doe-dinsdag voor groep 3. Ook ons 
schoolplein biedt ruimte en variatie  genoeg  voor beweging.
Samen met de gemeente Hoorn gaan de beweegmanagers van 
de scholen  de komende tijd aan de slag met de Dynamische 
schooldag. 

verschijnt op vrijdag 18 november

Naschools aanbod sport
Er zijn nog wat plekjes voor o.a. kleutergym (gr. 1 en 2), 
schaken (gr 5 t.m.  8), volleybal (gr.3 t.m. 8). U heeft hier 
onlangs een Kwieb bericht over ontvangen. Op onze  website 
vindt u de eveneens de verwijzing naar de 
inschrijvingsformulieren. 

http://www.hoornbeweegt.nl/
https://www.roalddahlschool.nl/nw-17058-7-4114169/nieuws/naschools_aanbod_sport_en_bewegen.html?page=0

