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Op de Roald Dahlschool…..
Wat is er de afgelopen vier weken veel gebeurd in de school! 

De groepen 1/2 zijn op excursie geweest naar het streekbos, 
de herfst echt beleven. Er zijn door de ANWB bijzondere 
verkeerslessen verzorgd. We hebben een voorleeskampioen. 
De leerlingen van de groep 7/8 zijn op excursie geweest naar 
de moskee. Er zijn door alle leerlingen lampionnen 
geknutseld. En… de OV heeft de school weer in 
decembersfeer gebracht. 

Binnen het thema Voeding zijn de groepen 5/6 een 
inzamelingsactie gestart voor stichting Noodzaak Hoorn. 
Regelmatig lopen kinderen met een zak pasta of pak hagelslag 
de school binnen. Niet voor zichzelf, maar om te doneren. 
Stichting Noodzaak Hoorn geeft voedselpakketten aan 
mensen die het nodig hebben. Een goed doel op zich, maar in 
deze tijd, waarin de kosten voor boodschappen stijgen en de 
prijzen van gas en elektriciteit onvoorspelbaar zijn, voor meer 
mensen een noodzaak. 

Dus als u dit weekend boodschappen doet wilt u er misschien 
nog even aan denken. Een paar houdbare producten extra 
meenemen en die komende week nog inleveren bij het 
inzamelpunt van groep 5/6. Denk bijvoorbeeld aan sauzen 
voor pasta, groenten in blik, maar ook wellicht iets lekkers  
voor de feestelijke maand die gaat komen. 

Heeft u zelf problemen met rondkomen? Gemeente Hoorn 
levert maatwerk voor mensen die niet meer rond kunnen 
komen. Er is 1,5 miljoen extra beschikbaar gesteld om de 
gevolgen van prijsstijgingen op te vangen. Wilt u hier meer 
over weten, kijk dan op:  https://www.hoorn.nl/rondkomen

Vreedzame school
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te
hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten
mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In
tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren.
De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien
aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en
herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren
dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en
duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen
stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander
goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende
manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken
dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We
kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we
verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we
uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we
de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en
debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een
stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of
‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8
leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media
en face-to-face. Op onze website vindt
 u de kletskaarten (blok 3) waarmee u over 
dit onderwerp een gesprek kunt voeren 
met uw kind(eren). 
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Leerlingvervoer tijdens excursies/schoolreis
Voor het vervoer van school naar een externe activiteit, zoals 
een schoolreisje of excursie, vragen wij regelmatig om hulp 
van u als ouders. Wanneer voor het vervoer gebruik gemaakt 
wordt van een auto, geldt bij een ongeval  ten alle tijden dat 
er een beroep wordt gedaan op de de verzekering van de 
auto. Wij gaan er  vanuit dat er voor de auto waar u de 
kinderen mee vervoert, een WA-verzekering én een 
schadeverzekering inzittenden is afgesloten. Deze verzekering 
biedt een uitgebreidere dekking dan een ongevallen 
inzittendenverzekering, die alleen een vast bedrag bij 
invaliditeit en overlijden biedt.  Het komt een enkele keer 
voor dat er geen inzittendenverzekering is afgesloten. In  geval 
van  een ongeval wordt de bestuurder dan aansprakelijk 
gesteld voor alle schade/letsel aan de inzittenden. Om die 
reden kunnen wij helaas geen gebruik maken van de hulp van 
ouders die rijden in een voertuig waarvoor geen 
inzittendenverzekering  is afgesloten. Voor meer informatie 
kunt u o.a. terecht op de website van de ANWB. 

Nieuws van de oudervereniging
Sinterklaas is weer in het land. Als OV zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen van dit feest. De school wordt versierd en 
de schoencadeautjes en klassen cadeaus zijn onderweg.

Wij zouden nog wat extra hulp kunnen gebruiken op 6 
december in de avond, om de Sinterklaasversiering op te 
ruimen en de school in kerstsfeer te brengen.

Onze voorzitter Yvonne stopt per 1 januari met haar rol in de 
OV. Yvonne heeft 4 jaar actief bijgedragen aan de vereniging 
en heeft besloten dat het tijd is om plaats te maken voor 
nieuwe mensen in de vereniging. 

Bij deze daarom direct de oproep:
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die een bijdrage willen 
leveren aan de OV. Bent u benieuwd wat het inhoudt? Dan 
bent u van harte welkom op ons overleg. Het volgende 
overleg staat gepland op 22 november om 20.00 uur in school. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? stuur dan even een mailtje naar 
info@ovrds.nl

Uit de MR
Op maandag 3 oktober 2022 is er weer een MR-vergadering 
geweest, de eerste van dit schooljaar. Op deze plek in de 
nieuwsbrief willen we u informeren over we zoal bespreken. 
Hopelijk blijven al te ernstige Corona-maatregelen ons dit jaar 
bespaard en zal het onderwijs daar niet onder lijden. Maar 
het is wel belangrijk dat school een duidelijk plan heeft over 
de te nemen stappen, zodra er wel een grote uitbraak zal zijn. 
Gelukkig is dat plan al gemaakt, zodat voor alle partijen 
binnen de school duidelijk is hoe het onderwijs dan 
vormgegeven zal worden. De MR heeft akkoord gegeven op 
dat plan.
Ook hebben we een korte evaluatie gemaakt van de 
informatieavond die in de meeste klassen druk bezocht is. 
Veel ouders/verzorgers zijn komen kennismaken met de juf of 
meester van hun kind en ook de informatiebijeenkomst van 
de ouderraad en de MR is goed bezocht. Dat heeft zelfs tot 
een aantal nieuwe aanmeldingen voor de ouderraad geleid. 
Ontzettend fijn dat u allemaal zo betrokken bent bij de school 
van uw kind.
Tot slot was een belangrijk punt op de agenda het 
Schooljaarplan, een meerjarenplan, waarin staat wat de 
speerpunten zijn binnen het onderwijs op school en hoe de 
school de gestelde doelen wil bereiken. Een prachtig plan, met 
veel aandacht voor het kind en de kerndoelen van 
Daltononderwijs. Dit document is een 'levend' document, dat 
regelmatig aangepast wordt aan de situatie en dan altijd door 
de MR wordt besproken.

Voorleeskampioen 
Op vrijdag 28 oktober vond de voorleeswedstrijd plaats. 
Kinderen hadden uit hun eigen groep een voorleeskampioen 
gekozen die in de theaterzaal mocht voorlezen voor alle 
kinderen van de bouw. Het niveau was hoog, dat maakte het 
extra moeilijk één kampioen uit te kiezen uit groep 7 of 8 die 
onze school mag vertegenwoordigen. Dit jaar is Jelle uit groep 
8 de voorleeskampioen geworden. Jelle las voor uit het boek 
Nachtlantaarn van Lisa Thompson.  Jelle gaat onze school 
vertegenwoordigen in de Hoornse finale. Wij wensen hem 
veel succes! 

2 december
Sint op 
school!

https://www.anwb.nl/verzekeringen/autoverzekering/inzittendenverzekering


kika event 26 november in de kreek
Lieve ouders, verzorgers en kinderen,

Ook dit jaar zetten wij ons in voor Kika. 

Wij organiseren op zaterdag 26 november een groot KiKa 

Event in de Kreek. 

Voor 5 euro kunnen de kinderen een entreekaartje kopen. 

Hierna kunnen zij volop genieten van onze activiteiten.

Kom lekker springen op de springkussens, doe mee de 

Oudhollandse spelletjes of ga heerlijk knutselen in het atelier.

Aan alles is gedacht, zo hebben wij een leuke beauty afdeling. 

Hier kun je je laten schminken, nagels laten lakken, haren 

vlechten of een stoere glitter tattoo laten zetten! 

De stoere meiden en jongens kunnen een ritje maken op een 

pony of een brandje blussen bij onze brandweermannen!

Wil je liever met de voetjes van de vloer? Kom dan naar de 

disco of doe mee met de sportactiviteiten. Ook hebben wij 

deze middag een GEWELDIG optreden die je niet mag missen!

Uiteraard zorgen wij voor wat lekkers te eten en te drinken en 

wie weet kom je nog wel een leuk Pietje tegen met wat 

pepernoten of de ballonnenclown. 

Ook voor de ouders is er van alles te doen. Koop een lootje 

voor de loterij en maak kans op prachtige prijzen. Loop een 

rondje langs de kraampjes en de rommelmarkt of geniet van 

een heerlijk kopje koffie. 

Kortom dit mag je niet missen! Alle opbrengsten van deze 

middag doneren wij volledig aan KiKa. Wij hopen jullie 

allemaal te zien op zaterdag 26 november van 14:00 – 18:00 

uur in de Kreek.

Liefs namens kids 4 Kika Zwaag

ANWB Streetwise

Dit jaar hebben we dankzij de subsidie weer de lessen kunnen 
geven van ANWB Streetwise. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we het aanbod aan de 
verschillende groepen beschreven. De kinderen deden 
enthousiast mee met de lessen. 

De groepen 5 en 6 hebben zelf mogen remmen in een auto, 
hierdoor hebben ze ervaren hoe lang de remweg kan zijn. Ook 
hebben ze als passagier op de achterbank ondervonden  hoe 
belangrijk het is dat een gordel op de juiste manier  (over de 
schouder) wordt gedragen en wat het voor gevolg kan hebben 
als er geen kinderzitje is voor een kind onder de 1.35 meter. 
Wist u dat dit verplicht is zowel op de voor- als achterbank?

De groepen 7-8 hebben hun fietsvaardigheden getest en 
ervaren hoe het is als je onder invloed van bijvoorbeeld 
medicijnen deelneemt in het verkeer. Zij droegen hiertoe een 
speciale bril. 

Het programma van ANWB Streetwise wordt tweejaarlijks 
aangeboden. Dus in 2024 weer!

Sinterklaasfeest op school
Op vrijdag 2 december komt Sinterklaas bij ons op school. Als 
u mee wilt genieten van zijn aankomst, vragen wij u dit te 
doen op het parkeerterrein/voetpad aan de achterzijde van 
de school. Het schoolplein is bedoeld voor de kinderen van 
school en SKH/Herdertje met hun begeleiders. De kinderen 
van groep 1-4 ontvangen een cadeau van de Sint en de 
kinderen van groep 5 t/m 8 maken een surprise. Zij ontvangen 
hier nog informatie over. 

Nieuwsbrief 4 verschijnt op vrijdag 16 december


