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nr 7, 5 april 2019
Schoolthema: de Roald Dahlschool redt de wereld.
Het schoolthema wordt gehouden van 8 tot en met 17 april. Met als titel 'De
Roald Dahlschool redt de wereld'. Het thema gaat over afval en het hergebruik van afval.
De groepen 1-2 gaan naar Noppes. Er komt een vuilnis- en veegwagen voor
de groepen 1-3. De groepen 4-8 gaan werken in het afval lab. Wilt u hierover
meer informatie, kijk dan op: www.hartopgroen.nl/het-afval-lab/
Ook gaan alle groepen zwerfafval opprikken in de wijk. Als afsluiting van het
schoolbrede thema wordt er op 17 april een markt gehouden. U kunt eerst
een kijkje nemen in de school. In elk lokaal hebben de gewerkt met het thema afval. De groepen
hebben zich gericht op een eigen richting van afval;
dus ook recyclen..
Op de markt worden gerecyclede spullen verkocht
die de kinderen gemaakt hebben. Bij groep 7 is een
ruil-boekenmarkt. Als u een kinderboek meeneemt
dan kunt u deze ruilen tegen een ander exemplaar. Heeft u nog boeken geschikt voor kinderen
van 4 –14 jaar en wilt u deze beschikbaar stellen
voor de ruilmarkt, dan kunt u de boeken nu alvast brengen bij Els Meijer,
groep 1/2C. Daarnaast worden in de gang tweedehands kinderboeken verkocht. De opbrengst daarvan gaat naar de schoolbibliotheek. Wilt u kleingeld meenemen om de zelfgemaakte spullen of boeken te kopen? De opbrengst van de markt komt ten goede aan het opruimen van de plastic soep
in de oceanen. Er wordt limonade, koffie en thee geschonken, maar neemt
u wel uw eigen beker mee?
Om de drukte te reguleren komen van 5 uur tot 6 uur de families waarvan
de achternaam begint met de letter A t/m K, van 6 uur tot 7 uur komen de
families waarvan de achternaam begint met de L t/m Z.
Tot ziens op de afsluitende avond!
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redt de wereld!

Paasviering en Palmpaasstok
Palmpasen:
Op 14 april is het Palmzondag. Wij maken in de klas een palmpaasstok, deze mag in de
week vóór Palmpasen met een kind mee naar huis, om op Palmzondag aan iemand te geven die het nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die eenzaam, ziek of verdrietig is.
Iemand die licht in de duisternis kan gebruiken
De palmpaasstok vertelt het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. Aan de
traditionele palmpaasstok hangt een aantal dingen die symbool staan voor deze periode.
De kinderen mogen in de week van 8 april iets mee naar school nemen om aan de Palmpaasstok te hangen. Denk hierbij aan: een broodhaantje, rozijnen, noten, fruit, paaseitjes,
gedroogde vruchten, snoepjes, buxustakjes.
Paasviering:
De weken voor Pasen lezen we de verhalen uit de bijbel. Ook in de methode Trefwoord wordt hier aandacht
aan besteed. Op donderdag 18 april vieren de groepen samen met hun maatjesklas dat het bijna Pasen is. Het
paasverhaal wordt in de klas behandeld, verder vullen de leerkrachten deze dag op eigen wijze in. Natuurlijk
delen we de matses en verstoppen we paaseieren voor elkaar.

Vakantierooster 2019-2020 rectificatie.
In de vorige nieuwsbrief is de periode van de meivakantie 2020 niet goed doorgegeven. In onderstaand overzicht nogmaals het vakantierooster voor volgend schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekeinde
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2019
21-12-2019
15-2-2020
10-4-2020
25-4-2020
21-5-2020
1-6-2020
4-7-2020

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

27-10-2019
5-1-2020
23-2-2020
13-4-2020
8-5-2020
22-5-2020

t/m

16-8-2020

Shirts Roald Dahlschool
Wij missen veel shirts van de Roald Dahlschool. . Wilt u nagaan of uw zoon/dochter nog een
shirt thuis heeft? Graag ontvangen wij deze zo snel mogelijk weer terug op school dan kunnen
wij ze weer gebruiken voor de schoolreisjes en avondvierdaagse.

Fiep Ouderapp
Na de meivakantie gaan we starten met de Fiep ouderapp. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de mail. U
ontvangt per kind een code, die u vervolgens koppelt aan de Fiep ouderapp. Vanaf volgend schooljaar zal de
communicatie vanuit school en de groepen verlopen via dit medium en via de website. U bent niet verplicht om
de app te installeren op uw telefoon want u kunt ook inloggen via uw computer.
Waar gaan wij de ouderapp o.a. voor gebruiken:

mededelingen van de leerkracht van uw kind over activiteiten in de groep;

inschrijving voor gespreksavonden met de gespreksplanner;

oproepen en inschrijving voor ouderhulp in de klas of bij excursie/schoolreis;

mededelingen vanuit school, bestemd voor u als ouder(s);

beveiligd fotoalbum met foto’s van activiteiten ;

absentiemeldingen van uw kind door uzelf, bestemd voor de leerkracht.;

Verzenden van nieuwsbrief (andere opzet) ;

mogelijk in de toekomst het betaalverzoek voor de ouderbijdrage.
Voor meer informatie klikt hier.

Meester en juffendag
Op 12 april is het meester- en juffen dag. Op deze ochtend vieren
alle meesters en juffen tegelijk hun verjaardag.
Iedere groep doet dan in de eigen klas. De juffen en meesters zorgen die dag zelf voor iets lekkers te eten en te drinken.
Het is tevens Koningsdag voor de scholen. Wij besteden hier
beperkt aandacht aan.

Bijzonder verlof aanvragen
Als u bijzonder verlof wilt aanvragen, kunt u een formulier bij de administratie halen. Mocht het verlof voor
een huwelijk willen wij graag een kopie van de uitnodiging of een kopie van het trouwboekje bij de aanvraag
ontvangen. Bij een aanvraag voor een begrafenis willen wij graag een kopie van de rouwkaart.
Buiten de reguliere vakanties mag u 1x per schooljaar een verlof indienen als blijkt dat u niet in de reguliere
vakanties weg kunt i.v.m. uw werkzaamheden. U dient dan bij uw aanvraag een verklaring van uw werkgever
te voegen. Houdt u er wel rekening dat uw aanvraag afgekeurd kan worden. Mocht uw aanvraag afgekeurd
worden en u gaat toch op vakantie zijn wij als school verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.
Voor leerlingen die nog niet leerplichtig zijn vragen wij u om ook een verlof formulier in te vullen.

Herhaalde oproep Oudervereniging
Dat het voorjaar eraan komt, kan iedereen op school al zien. Onze school is fris gedecoreerd en hier en daar
zijn zelfs al konijntjes gespot. De school maakt zich op voor het komende paasfeest. Voor de OVRDS luidt dit
het schoolreisjes seizoen in. Misschien heeft u al wat gehoord van uw kinderen? Wellicht op de schoolkalender
de data al gemarkeerd! Terugdenkend aan onze eigen jeugd waren de schoolreisjes altijd het hoogtepunt van
het jaar. Wat jammer als dit volgend jaar geen doorgang zou kunnen vinden. Wij zijn nog op zoek naar méér
enthousiaste ouders. Een aantal ouders heeft zich al opgegeven voor de oudervereniging, maar vele handen
maken licht werk! Voor de volgende functies zijn wij nog op zoek:
Voorzitter
Secretaris
Webmaster
Coördinator Feestcommissie
Coördinator Schoolreis en Excursies
Wij begrijpen dat niet iedereen een scherp beeld heeft bij de werkzaamheden van OVRDS. Trek de stoute
schoenen aan en schiet één van ons eens aan. Wij vertellen graag over de OVRDS. Stuur een mailtje naar secretaris@ovrds.nl of benader de leerkracht van uw kind voor extra informatie.
Tot gauw!

Coördinator Schoolreis en Excursies
Met enorm veel plezier organiseer ik, samen met de meesters en juffen, al elf jaar de schoolreizen, -kampen en
-excursies voor de leerlingen van de Roald Dahl School. Een super dankbare taak. Want naast het met excursies tot leven brengen van de thema's, is het prachtig om te zien hoe de kinderen naar de schoolreisjes en kampen toeleven, hiervan genieten en hun blije gezichten te zien als ze terugkomen op school.
Deze mooie taak gun ik vanaf volgend schooljaar aan een nieuwe ouder. Een betrokken ouder met een passie
voor reizen, talent voor organiseren en hier gemiddeld 1 uur per week aan kan besteden.
In ruil voor dit uurtje per week, ben je verzekerd van een plekje als begeleider tijdens schoolreizen, veel gezelligheid met de andere ouders in de oudervereniging én honderden blije kindergezichten.
Heb je vragen of interesse? Laat het de oudervereniging weten via secretaris@ovrds.nl!
Gilbert Kohlbrugge

Gevonden voorwerpen,
uiterlijk 18 april ophalen
De gevonden voorwerpen liggen op tafels in de
gang aan de voorzijde van de school. Op 18 april
worden ze naar de kleidingbank gebracht.

Schoolplein gesloten buiten schooltijd.
Soms vragen ouders aan ons of het mogelijk is
om het schoolplein te gebruiken in het weekend.
Dat is helaas niet mogelijk. Het schoolplein is dan
afgesloten.

Workshop: “En de kinderen scheiden mee”.
De gemeente Hoorn biedt in samenwerking met de GGD en 1.Hoorn een gratis workshop aan voor kinderen
van 6 tot 12 jaar van scheidende of gescheiden ouders. De workshop is een steuntje in de rug. Voorafgaand
aan de workshop is er een bijeenkomst voor ouders. Deze ouderbijeenkomst vindt plaats op maandag 20 mei
van 20:00—21:00 uur. De workshop voor kinderen is op woensdag 22 mei van 14:00—17:30 uur. Dit jaar
wordt deze workshop gegeven op de Socrates aan de Lage Hoek 71 in Zwaag. U kunt zich aanmelden via
www.ggdhn.nl/cursussen.

Koningsdag 2019 in Zwaag
Met een fietsparade, sport-en spelactiviteiten en een playbackshow is het terrein van de Westfriezen de plek in
Zwaag waar je moet zijn op Koningsdag!
Om 13.30 uur start de kleurrijke fietsparade voor kinderen t/m groep 8.
Daarna kunnen de kinderen zich vermaken op het terrein van de Westfriezen met spelletjes, springkussens en
heerlijke versnaperingen.
De playbackshow is elk jaar weer een publiekstrekker met fantastische acts.
Inschrijven kan vanaf 27 maart en sluit op 16 april via www.koningsdagzwaag.nl
Je kunt je inschrijven voor de fietsparade, spelletjes en playbackshow en de deelname is
dan gratis. Ben je te laat met inschrijven, dan kun je op Koningsdag zelf voor 2,50 euro
een consumptiekaart kopen, ook voor deelname aan de spelletjes.
Op 23 en 25 april kun je je startnummer en consumptiekaart ophalen bij de Westfriezen,
tijden volgen op de website.
Kom allemaal gezellig Koningsdag vieren in Zwaag!!

Informatie ochtend voorlezen 3 april
Voor de taalontwikkeling van uw kind(eren) is het belangrijk dat er veel wordt voorgelezen. Ook als uw kind
zelf al kan lezen, blijft het voorlezen heel belangrijk. Het is mooi als u daarbij kunt aansluiten bij de interesses van uw kind. U kunt hiervoor samen boeken uitkiezen bij de bibliotheek. Als u het (prenten)boek van
tevoren heeft gelezen, kunt u gerichte vragen stellen. Het praten over boeken en vragen stellen zoals: “Waar
denk je dat dit boek over gaat?”, of “Zou jij de hoofdpersoon willen zijn?”, of “Wat zou jij doen als jij de
hoofdpersoon was?”, is een belangrijke bijdrage in de taalontwikkeling van kinderen. Op de informatieochtend voor ouders op 3 april is dit aan bod gekomen. Op 22 mei om 8:30 uur is de volgende informatieochtend. Deze gaat over leesmotivatie: hoe kunt u uw kind motiveren om te gaan lezen? U bent van harte welkom!

Volgende nieuwsbrief 8
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 mei

