
Roald Dahlschool
Meetketting 1
1689 XD  Zwaag
Telefoon: 0229-845002 optie 1

Ziekmeldingen:
Kwieb ouderapp

Directeur: Sylvia Woudstra
www.roalddahlschool.nl 

Roald Dahlschool
Meetketting 1
1689 XD  Zwaag
Telefoon: 0229-845002 optie 1

Ziekmeldingen:
via Kwieb ouderapp

Nummer 4
16 december 2022 

Een terugblik
Tijdens de studiedag van 21 november zijn we ons als team 
weer verder gaan verdiepen in de Daltonmasterclass. Zo 
wordt in de groepen regelmatig gestart met ‘binnen is 
beginnen’. Dat houdt in dat iedere leerling zodra hij/zij het 
lokaal binnenkomt, aan de slag gaat het met werk dat 
zelfstandig kan worden gedaan en het kind heeft gepland. We 
merken hierdoor dat de verantwoordelijkheid voor het werk 
bij de leerlingen toeneemt. De leerlingen van de groepen 1-2 
maken de leerlingen een paar keer week  de dag ervoor een 
keuze voor het werk/spel waar ze mee kunnen starten zodra 
ze op school komen. Een mooie ontwikkeling voor hun 
zelfstandigheid. 

Personeel
Onze collega Ronald Spanjaardt heeft ons helaas verlaten. 
Ronald is een uitdaging aangegaan in het middelbaar 
onderwijs als muziekdocent. Voor zijn werkzaamheden in  
groep 6  is sinds 1 december Sharon Stroet gekomen. Wellicht 
voor u een oude bekende. Voor de invulling van de 
muzieklessen zijn we nog op zoek naar een leerkracht. 

Hebben wij u in nieuwsbrief 2 nog geÏnformeerd over het 
Covidplan, nu kunnen we redelijkerwijs stellen dat het de 
goede kant op gaat. Dus hopelijk hoeven we dit niet in te 
zetten. Het griepseizoen is echter volop in gang, dus ook onze 
collega’s ontkomen daar niet altijd aan. Wij proberen zo goed 
mogelijk de vervanging te regelen, maar helaas lukt dat niet 
altijd en vragen wij u uw kind(eren) thuis te houden. We zijn 
blij om te merken dat u dit doorgaans kunt regelen. 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een liefdevol en gezond 
2023!

Uitslag WMK veiligheidsthermometer
jaarlijks nemen we in de groepen 6 tot en met 8 een 
vragenlijst af waarop de leerlingen kunnen aangeven hoe 
veilig ze zich voelen bij ons op school. Leerlingen 
beantwoorden in deze lijst anoniem vragen op het gebied van
Veiligheidsbeleving: 

• Het optreden van de leraar
• De opstelling van de leerling
• Welbevinden
• Fysieke veiligheid
• Sociale veiligheid
• Psychische veiligheid
• Materiële zaken

Net als eerdere  schooljaren, scoren onze leerlingen op alle
onderdelen ruim voldoende tot goed. Opvallend is wel dat 
een deel onze leerlingen aangeeft  het lastig te vinden om een 
ander kind te helpen als die gepest zou worden. HIer gaan we 
uiteraard aandacht aan besteden.  Dat doen we vooral in onze 
lessen van de Vreedzame school, waar ook de andere 
onderwerpen aan bod komen. 

Aan het eind van de vragenlijst kunnen kinderen nog een
score geven aan de school op een schaal van 0-10 voor twee
onderdelen. De leerlingen geven onze school gemiddeld een
8,6 voor de veiligheid en hoe veilig ze zich voelen op school.
Het tweede onderdeel: Ik heb het naar mijn zin op school; ik
geef de school het cijfer 8,5 is eveneens een mooie score.
De resultaten van de Schoolveiligheidsthermometer worden
gedeeld met de inspectie van onderwijs.
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Van de oudervereniging.
Sinterklaas is het land weer uit en de school is omgetoverd in 
kerstsfeer. Wat ziet het er weer gezellig uit!

Afgelopen OV-overleg sloten er 5 nieuwe ouders aan. Heel fijn 
om nieuwe enthousiaste mensen te verwelkomen.

De Sinterklaasviering was over het algemeen een groot 
succes. Toch hebben we in de wandelgangen enkele kritische 
geluiden gehoord. Als u  ideeën heeft over hoe we bepaalde 
zaken kunnen verbeteren bent u van harte welkom contact op 
te nemen met de OV, of liever nog, sluit aan bij het volgende 
overleg. Zo kunnen we kijken of we er binnen de 
mogelijkheden een nog mooier feest van kunnen maken voor 
de kinderen! 
Voor nu rest ons iedereen hele fijne feestdagen te wensen. 
We zien met veel vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet! 

Kerstfeest op school
De school is inmiddels al weer 
helemaal in kerstsferen, met 
dank aan de ouders.  De
 afgelopen weken hebben de 
groepen met de maatjesgroep 
de eerste 3 adventsvieringen 
gehad Tijdens deze vieringen 
wordt er gezongen en voor-
gelezen uit de kinderbijbel. 
Op woensdag 21 december is 
het kerstdiner. Dat start om 17:00 uur 
en duurt tot 18:30 uur. 
In de Kwieb app heeft u hier meer informatie over ontvangen. 

Leerlingmediatie
Na de herfstvakantie zijn we op de Roald Dahlschool gestart 

met leerlingmediatie. Leerlingen uit groep 6 en 7 lopen in de 

pauzes op het plein om andere groepen te helpen. Voor de 

herfstvakantie hebben ze hier een training voor gehad (zie 

foto).  Hieronder de ervaringen van de leerlingmediatoren.  

Ik ben Jace en ik ben een leerlingmediator bij groep 3 en 4. Dit 

doe ik samen met Thirsa, Dewi, Tije, Stan en Romy. 

In het begin kwam er een meester in de klas hij ging vertellen 

over dat er leerlingmediatoren in de klas werden gekozen. We 

moesten allemaal een blad invullen en er stond: waarom wil 

jij leerlingmediator worden? Ik schreef: omdat ik het fijn vind 

om kinderen te helpen.

Een paar weken later kwam de meester weer in de klas hij 

noemde vier kinderen op ik hoorde mijn naam er tussen 

zitten ik dacht: yes! en toen moesten we sollicitatie doen.

Ik mocht leerlingmediator worden. We kregen vier lessen. De 

laatste les maakten twee kinderen zogenaamd ruzie en wij 

moesten dat oplossen. En toen mochten we op het plein 

lopen tot nu toe gaat het best wel goed :)

Hoi wij zijn de leerlingmediatoren uit groep 7 wij zijn Brett en 

Sophie, Lizzy en Raphael en Katelyn en Milan. 

Leerlingmediatie is eigenlijk als kinderen een ruzie hebben dat 

andere kinderen dat probleem oplossen. De kinderen lopen 

buiten groep 7 bij groep 5 en 6 en groep 6 loopt buiten bij 

groep 3 en 4. En als een paar kinderen ruzie hebben dan 

kunnen ze naar ons toe komen of wij komen naar hun toe. Wij 

moeten dan ons eten en drinken meenemen naar buiten. Wij 

hebben ook een stappenplan dat ons helpt. Het voelt ook heel 

erg goed om kinderen te helpen of het nou bij de schommel is 

of bij het voetbalveld het voelt gewoon goed.

Heeft u uw 
jongste 

kind(eren) al 
aangemeld?

Inzamelactie Noodzaak

Wat een opbrengst van de inza-
melingsactie voor de stichting
Noodzaak in Hoorn!  Dankzij de 
hulp van de groepen 5/6 zijn er
voedselpakketten voor mensen
die dit nodig hebben en niet in 
aanmerking komen voor hulp 
van de voedselbank. 



Schilderlessen voor kinderen 
Schilderen voor kinderen is niet alleen leuk, maar ook 
ontzettend leerzaam. Schilderen prikkelt je fantasie, het 
is goed voor je fijne motoriek en het bevordert je 
concentratie. Dé perfecte manier om de creativiteit de 
vrije loop te laten.
Naast leerkracht voor groep 8 is Elaine van der Made ook 
kunstenaar. Zij organiseert vijf schilderlessen voor 
kinderen van 9 tot 12 jaar. Tijdens deze creatieve lessen 
leer je de basisprincipes van het schilderen. Hoe meng je 
kleuren? Hoe schilder je in lagen? Hoe houd je een 
penseel vast? Hoe schilder je de haren van een hond of 
kat? Hoe maak je een abstract schilderij? En hoe schilder 
je een oog? In vijf lessen krijg je antwoord op deze vragen 
en ga jij iedere keer naar huis met een schilderij, waar jij 
veel van hebt geleerd. 
De schilderlessen vinden plaats op donderdag, van  16:00 
uur tot 17:30 uur, op de volgende data: 12-1, 19-1, 26-1, 
2-2 en 9-2. Locatie: Handvaardigheidslokaal van de 
Kreek. De kosten van deze lessen zijn €19,50 per les. 
Wil jij bij deze lessen aanwezig zijn? Meld je nu aan via: 
info@elainevandermade.com
Let op: Vol=vol
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van 
Elaine. 

Gezocht: Stoere kids die mee willen zingen 
in het mooie verhaal van de Matthäus 
Passion
In een koor zingen is leuk. Zeker als je ook nog kunt 
optreden. Voor kinderen uit groepen 6 t/m/ 8 die van 
muziek houden en het leuk vinden om te zingen, richten 
wij een bijzonder KIDS Projectkoor op. 
Het koor zal een kids uitvoering van de Matthäus Passion 
met een live orkest en professionele solisten  geven op 
dinsdagavond 21 maart 2023. Een bijzonder project met 
een mooi verhaal, waarin jij je kunt ontwikkelen op het 
gebied van zang en performance. 
Op  8 dinsdagmiddagen van 15:00 - 16:00 uur wordt er 
gerepeteerd.  Locatie is nog niet bekend, maar is wel in de 
buurt. 
De QR-code laat een filmpje zien van dit project wat al 
eerder is uitgevoerd in Den Helder. 
U kunt uw kind inschrijven bij onze administratief 
medewerkster, Janneke Vagevuur. 

Kinderziektes
Waar mensen bij elkaar samen komen, kunnen ze een virus of 
bacterie oplopen. Met het toepassen van de noodzakelijke 
hygiëne, zoals handen wassen na toiletgebruik en voor het 
eten, kan veel worden voorkomen, maar helaas niet alles. 
Waterpokken, krentenbaard, ook dit schooljaar is het weer 
geconstateerd. Wanneer een kind een besmettelijke ziekte 
heeft, willen wij graag dat u de leerkracht op de hoogte stelt. 
Wanneer de richtlijnen van de GGD aangeven dat we hier 
melding van moeten maken, sturen we de betrokken ouders 
een mail. In de Kiddi-app (bedoeld voor organisaties, maar 
ook interessant voor ouders) van de GGD kunt u veel 
terugvinden over de kinderziektes. De app is gratis te 
downloaden voor alle mobiele telefoons. 

Taaislijmziekte 
Heeft u zelf Cystic fibrosis, ook wel taaislijmziekte genoemd, 
dan willen wij u vragen dit door te geven aan de directie. Op 
school is nl. een leerling die deze ziekte ook heeft. (n.b.: dit is 
geen besmettelijke ziekte) 

Nieuwsbrief 5 verschijnt op vrijdag 20 januari

https://elainevandermade.com/pages/workshops-schilderen-kinderen-9-12-jaar
https://elainevandermade.com/pages/workshops-schilderen-kinderen-9-12-jaar
https://kiddi.rivm.nl/

