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Hallo 2023
In de week voorafgaand aan de kerstvakantie hebben de 
kinderen genoten van een gezellig kerstdiner op school. Wat 
een heerlijkheden hadden ze allemaal meegenomen. 
Aansluitend hebben we als team, samen met de 
commissieleden van de oudervereniging en 
medezeggenschapsraad een gezellige kerstviering gehad. 

Na een welverdiende vakantie zijn we weer begonnen aan 
een nieuw jaar. De portfoliopresentaties hebben deze week 
plaatsgevonden en we hopen dat u genoten heeft van de 
presentatie van het portfolio door uw kind. 

In de groepen wordt gewerkt aan nieuwe thema’s. 
De leerlingen in groep 1-2 verdiepen zich in de wereld van de 
dinosaurussen. Als ware paleontologen doen ze onderzoek. 
Groep 3 is gestart met het thema muziek: Roald Dahl Rocks. 
Verschillende muziekstijlen en instrumenten komen voorbij. 
In groep 4 maken de kinderen kennis met techniek: hoe werkt 
het? Dit varieert van kleine technische onderdelen tot grote 
bouwwerken. De Middeleeuwen staan 
centraal in groep 5 & 6. Ridders 
en kastelen, in de groepen is 
goed te zien waar het thema 
over gaat. Groep 7 & 8 houdt
zich de komende weken bezig 
met het thema menselijk lichaam. 
Dit is een uitgebreid onderwerp 
waar veel over te leren valt. 
U bent van harte uitgenodigd 
om een kijkje te nemen in de 
groep van uw kind op de dag 
dat u mee de school in gaat. 

Wat kan GGD voor u en uw kind in het 
basisonderwijs betekenen? 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden 
staat klaar voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun  
ouder(s)/verzorger(s) in heel Noord-Holland-Noord. Het 
Jeugdgezondheidsteam verbonden aan onze school  bestaat uit 
jeugdarts Tanja van den Berg, jeugdverpleegkundige Rianne  
Helmerhorst, doktersassistente Marlies Nannings-Veenboer en 
opvoedadviseur Liesbeth Koopmans. U  kunt hen bereiken via 
het  algemene telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 
088-0 100 500 of jgz4-12wf@ggdhn.nl. Vermeld in een e-mail 
graag duidelijk de naam van uw kind, geboortedatum en 
school. 

Ieder schooljaar worden jeugdigen van bepaalde 
geboortejaren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek 
door de JGZ. In  schooljaar 2022-2023 zijn dat de kinderen 
geboren in 2012 en 2017.  U krijgt vanzelf een  uitnodiging 
en vragenlijsten van ons wanneer uw kind aan de beurt is en 
daarbij ook meer informatie over het onderzoek.
Wilt u meer weten over het onderzoek en hoe de privacy en 
toestemming is geregeld? Scan de QR code hieronder. Wilt u 
geen  gebruik maken van een onderzoek van de 
Jeugdgezondheidszorg? Geef dit dan door via 088-0 100 500 
of  ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. 
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Carnaval
Vrijdag 17 februari vieren we carnaval én de verjaardag van de 
leerkracht(en) van uw kind. De kinderen mogen die dag 
verkleed naar school komen. 

Nieuwe rekenmethode Alles telt Q
We zijn dit schooljaar gestart met onze nieuwe rekenmethode 
Alles telt Q.  Dat was in het begin best wel wennen voor zowel 
leerlingen als leerkrachten. Inmiddels kunnen we stellen dat 
iedereen al redelijk vertrouwd begint te raken met deze 
methode. Alles telt Q sluit mooi aan bij ons Daltononderwijs: 
coöperatieve werkvormen zijn verweven in de lessen en ook 
evaluatie en reflectiegesprekken maken deel uit van het 
rekenonderwijs. Dit past bij onze visie dat leerlingen eigenaar 
zijn van hun eigen leerproces. Een leerling mag zelf 
onderzoeken welke instructie en verwerking het beste past 
om de leerdoelen te behalen. Uiteraard kijkt de leerkracht 
mee met deze keuze. Ook wordt er veel gedaan met 
bewegend leren. In groep 3 leren ze bijvoorbeeld al joggend 
de verliefde harten (getallen die samen 10 vormen). Het 
bewegend leren  sluit goed aan bij de methode Met sprongen 
vooruit, waar wij al meerdere jaren mee werken. 
De verwerking van de leerstof vindt plaats in de werkboekjes, 
gerelateerd aan het niveau van de leerling. Daarnaast biedt de 
digitale inoefening bij de methode differentiatie op maat. 

We hebben hart voor elkaar
De komende periode gaan de 
lessen van de Vreedzame
school over gevoelens. 
De kinderen leren gevoelens te
herkennen en ermee om te gaan.
Om kunnen gaan met gevoelens 
is van groot belang voor een 
positief klimaat in de klas en
in de school.
De Vreedzame School streeft 
naar een klimaat waarin
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor
elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met
elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun
gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen
te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om
conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang
dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd
bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er
ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We
bespreken wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos
maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen”
belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in dit blok over blij zijn, tevreden zijn, over
opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je
leuk vindt en waar je blij van wordt.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens
te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard
houden we er rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen
kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun
gevoelens kwijt willen.

Op onze website vindt u de Kletskaarten van de Vreedzame 
school. Met behulp van deze kaarten voor leerlingen uit groep 
1-6 kunt u een gesprek voeren met uw kind(eren) waarin de 
geleerde inzichten en vaardigheden kunnen worden vertaald 
naar de thuissituatie. 

Studie Dalton
Op 8 februari  en 31 maart na schooltijd,  presenteren de 
leerkrachten aan elkaar het portfolio dat zij hebben gemaakt 
n.a.v de Daltonopleiding. Een deel van de leerkrachten rondt 
zowel de basisopleiding als de Masterclass Dalton af. De 
leerkrachten die de basisopleiding al eerder hadden gevolgd, 
ronden de Masterclass af. Hiermee is ons hele team geschoold  
in het Daltononderwijs en zijn we klaar voor de visitatie door 
de Daltonvereniging later dit jaar.  De leerkrachten die dit jaar 
zijn ingestroomd zullen volgend jaar starten met de 
basisopleiding. Mooie pareltjes als: Binnen is beginnen, 
leergesprekken, eigenaarschap, het is allemaal zichtbaar in de 
hele school.  

24 februari 
studiedag, de 
kinderen 
zijn vrij!

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-102813/pagina/roald_dahlschool__vreedzame_school.html


De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 

februari. 

Stagiaires Roald Dahlschool
De eerste stageperiode zit er voor een aantal stagiaires weer 
op. Een groot deel van de stagiaires heeft een stageplek 
gekregen in een andere groep bij ons op school. Een aantal 
stagiaires vervolgt de stage op een andere school, of een 
werkplek elders. Daarnaast verwelkomen wij vanaf begin 
februari weer een  nieuwe (I)Pabo stagiair en twee eerstejaars 
stagiaires onderwijsassistent. Wij wensen alle stagiaires veel 
succes met hun stage bij ons op school. 

Nieuws van de oudervereniging
Wij wensen u een mooi en gezond 2023. 

Op dit moment zijn wij druk bezig met het organiseren 
van de schoolreisjes en andere activiteiten. Deze 
activiteiten worden betaald van de vrijwillige 
ouderbijdrage. 

Een groot deel van de ouders heeft de vrijwillige 
ouderbijdrage voldaan, waarvoor dank. Dankzij deze 
vrijwillige ouderbijdrage kan de oudervereniging 
activiteiten aanbieden die naast het verplichte 
leerprogramma de schooltijd van uw kind(eren) 
bijzonder maken. Denk hierbij aan de schoolreisjes, 
excursies, sportdag, cadeaus voor sinterklaas (groep 1-4) 
etc. Omdat een deel van de ouders de vrijwillige 
bijdrage (nog) niet voldaan heeft, zullen wij een 
afweging moeten maken welke activiteiten dit jaar en 
volgende jaren mogelijk niet meer door kunnen gaan, of 
moeten worden aangepast. Mocht u wel willen betalen, 
maar dit liever op een ander moment doen, dan kunt u 
altijd contact opnemen met de penningmeester van de 
Oudervereniging. Het niet voldoen van de vrijwillige 
ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen 
van deelname aan de activiteiten.

Hoe werkt het? Groep 4

Het menselijk lichaam, groep 7 / 8 , waar zitten de organen?

Schilden, ridders en kastelen in groep 5 / 6. 

Musicalgroep Creatiekracht weer van start
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en houd je van zingen en 
theater, meld je dan aan voor de musicalgroep. Iedere 
maandag tot aan juni oefen je voor de musical, die op 25 
juni (ovb) zal worden gepresenteerd. 
Tijd: 15:30 - 17:00 uur, plaats: De Kreek
Kosten: € 80,00 (18 lessen en eindvoorstelling)
Aanmelden kan via de website van Stichting Netwerk

Kidsclub op woensdagmiddag
Voor kinderen van 4 t/m 9 is er iedere woensdagmiddag 
Kidsclub in de Kreek (atelier) van 14:30 - 16:00 uur. 
Kosten € 1,00 per keer. Opgeven is niet nodig, kom 
gezellig langs. 

https://netwerkhoorn.nl/activiteit/musicalgroep-creatiekracht-2023#subscribe

