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

E-mail: info@roalddahlschool.nl
Directie: Sylvia Woudstra
www.roalddahlschool.nl

Ziekmeldingen
Telefonisch: 0229-845002
via sms: 06-107 129 36

schooljaar 2018-2019
nr 3, 16 november 2018

Studiemiddag team 3 november, Begrijpend lezen en luisteren
Vrijdag 3 november heeft het team van de Roald Dahlschool een zeer inspirerende studiemiddag gehad over begrijpend luisteren en lezen en interactief voorlezen. In februari komt hier een vervolg op.
Een belangrijk deel van de vaardigheden die nodig zijn voor begrijpend luisteren
en lezen krijgen kinderen mee van thuis. Denk daarbij aan de mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, maar ook culturele invloeden. Daarnaast zijn levenservaring en kennis van de wereld ook belangrijke factoren.
In de groepen 1-2-3 gaat het vooral om het begrijpend luisteren en de ontluikende geletterdheid. Bij begrijpend luisteren leren kinderen o.a. een voorgelezen
verhaal of tekst te begrijpen, leren ze voorspellingen te doen en deze al luisterend
bij te stellen. Ook kunnen ze relaties leggen tussen tekst en illustraties. Door deze
vaardigheden te ontwikkelen, ontstaat er een verdieping in het spel bij het jonge
kind. En dat spel is weer heel belangrijk voor de ontwikkeling voor ieder kind.
Voor de groepen 4-8 staat het leesplezier voorop. Lezen is een actief proces
waarbij de lezer informatie uit de tekst integreert met eigen kennis in een
‘cognitief totaalplaatje’. De strategieën die hierbij horen leren wij de kinderen
aan in de lessen.
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Op woensdag 3 april, woensdag 22 mei en woensdag 19 juni worden door Wanja
Visser van de bibliotheek Hoorn inloopochtenden op school georganiseerd voor
ouders van leerlingen uit de groepen 1,2,3. Deze ochtenden gaan over interactief
voorlezen door ouders, leesmotivitatie en digitale prentenboeken. Noteer deze
data vast in uw agenda. Uw kind zal er vast veel plezier aan beleven en u helpt uw
kind in zijn/haar ontwikkeling op het gebied van (begrijpend) lezen/luisteren. Wij
informeren u op een later tijdstip over de tijden en exacte invulling.
Neemt u ook eens een kijkje op www.jeugdbieb.nl. U kunt hier samen met uw
kind naar korte filmpjes kijken over allerlei onderwerpen. 10 minuten per week
samen met uw zoon/dochter kijken én praten over het onderwerp heeft een grote stimulerende werking voor het begrijpend luisteren/lezen.

Lezen is dromen
met je ogen
open!

Verkeersactie Zichtbaarheid op de Roald Dahlschool
Van 26 november tot en met vrijdag 30 november wordt op onze school de actie ‘Zichtbaarheid’ gehouden.
U merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten zien in het verkeer! Als
ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de middag terug komen van een vriendje of het
sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben
ze prima verlichting maar wordt deze niet aangezet!
Daarom doen wij in de periode van maandag 23 november tot vrijdag 30 november mee aan de Veilig Verkeer Nederland actie ‘Zichtbaarheid’. De leerkrachten bespreken tijdens de verkeerslessen met de kinderen het belang van zichtbaar
zijn in het verkeer.
Helpt u uw kinderen om Zichtbaar in het verkeer te zijn?
U kunt vooraf de fiets van uw kind controleren op de volgende punten:
De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht
Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad
gaan.
Licht uit? Fietslamp aan!
Bedankt voor uw medewerking
Sanne Takken,
Verkeersouder Roald Dahlschool

Informatieavond mediawijsheid voor ouders
Op dinsdagavond 5 februari zal Ineke Eisma, mediacoach en leesconsulent van Bibliotheek Hoorn, een informatieavond verzorgen over mediawijsheid. Noteert u de datum vast in uw agenda? Tijd en verdere invulling van de avond
wordt in een van de volgende nieuwsbrieven vermeld.

Voorleeskampioen Roald Dahlschool
Op vrijdag 19 oktober vond de schoolfinale plaats van de voorleeswedstrijd. In de
groepen hadden de voorrondes al plaatsgevonden. Het niveau van alle deelnemers
was bijzonder hoog. Het is mooi om te zien dat er zoveel kinderen zijn die plezier
hebben in lezen. De schoolkampioen wordt altijd gekozen uit groep 7 of 8. Dat werd
een zeer spannende strijd tussen Jenthe uit groep 7, Asha uit groep 7/8 en Rosa uit
groep 8. Alle drie lazen ze prachtig voor uit een leuk en soms verrassend boek. Rosa
de Wit gaat onze school vertegenwoordigen bij de regionale wedstrijd die georganiseerd wordt door bibliotheek Hoorn. Wij wensen Rosa heel veel succes!

Goede doelenactie
Stilleven schilderen
Groep 6A heeft vorige week een
stilleven geschilderd. De resultaten
zijn te bewonderen in de gang bij
groep 6A.

Wat was de goede doelenweek een groot succes! Per klas werden cadeaus verzameld voor
de kinderkledingbank. Al heel snel waren de
dozen vol en moesten er veel meer dozen bijkomen, fantastisch! We willen alle kinderen en
ouders namens de kinderkledingbank en Roald
Dahlschool heel hartelijk danken voor de inzet
en steun!
Het is een mooie gedachte dat de kinderen zo
goed met anderen kunnen delen.

Leesactiviteiten en bibliotheek op onze school
Tijdens de Kinderboekenweek was er een feestelijke activiteit in de BSB. De leerlingen
van groep 7 uit groep 7/8 hadden boektitels gecodeerd in een geheime taal. De leerlingen van groep 5 kwamen bij hen op bezoek om de geheime codes te kraken. Als dat
gelukt was dan wonnen ze een boek om even goed te besnuffelen. Zodra ze alle boeken hadden, maakten ze met de titels een stapelgedicht. Er waren hele creatieve en
mooie vondsten en natuurlijk presenteerden ze die ook nog aan elkaar!
In de groepen 7 en 8 is de landelijke leesbevorderinsgactie Nederland leest van start
gegaan. De leerlingen ontvangen met de hele klas hetzelfde boek. Dit jaar is dat het
door Jan Paul Schutten geschreven boek Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden. Wat is het leuk om met de hele klas hetzelfde boek te lezen en dan ook nog eens
een boek dat vol staat met leuke etensfeitjes. Ter introductie van de actie deden de
leerlingen een colaproef. Dure en goedkope cola werden geproefd en wat was het een
mooie uitkomst dat de smaken onderling verschillen! Het project wordt besloten met
een les waarin er uitgebreid over het boek gepraat wordt aan de hand van literaire
vragen.
Naast de boekpromoties in de klas zijn er het hele jaar door in alle klassen 3 t/m 8
boekpromoties door de leesconsulent van de bibliotheek, Wanja Visser. Een verse
selectie uit de BSB (brede schoolbibliotheek) wordt geïntroduceerd en de boeken blijven meteen achter in de klas en worden direct verslonden! Zo komen ook boeken die
niet zo voor de hand liggen om zelf te pakken eens goed voor het voetlicht.

Studiedag 19 november
Op maandag 19 november zijn alle kinderen vrij! Het team gaat die dag op bezoek bij verschillende Kindcentra in Nederland om te bekijken hoe het de verschillende partners met elkaar samenwerken om tot een mooi aanbod te komen voor kinderen van 0-12 jaar.

Oproep groepen 1/2

Nieuwsbrief IKC-vorming

Wij werken in de groepen 1/2 nu
met het thema muziek. Welke
ouder van leerlingen uit groep ½
kan een muziekinstrument bespelen en wil een demonstratie geven in de klas van het eigen kind?
En er eventueel iets over vertellen?
Ook doen wij een oproep voor
kosteloos materiaal. Zoals knopen, wc- en keukenrollen, kleine doosjes en bakjes, eierdozen,
kantjes en bandjes enz. Dit mag u inleveren bij de leerkracht

Om u goed op de hoogte te houden van
alle ontwikkelingen rondom de vorming
van een integraal kindcentrum, verschijnt
in december een gezamenlijke nieuwsbrief
van alle partners.

Hygiëne en toiletgebruik
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat met name de jongenstoiletten vrij snel na de start van de schooldag vies zijn. Wij hebben sinds kort een pictogram in de jongenstoiletten hangen waarop te
zien is dat ze zittend moeten plassen. Wilt u dit thuis ook met uw zoon
bespreken? Vooral bij jonge kinderen merken wij dat dit een bepaalde
vaardigheid vergt. Misschien kunt u dit met uw zoon thuis oefenen?

