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We zijn weer gestart met het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen zijn/haar 

plekje vindt in de groep. De eerste weken van het schooljaar werken we met de 

kinderen vooral aan de groepsvorming. Hierbij worden de afspraken in de groep 

opgesteld en de regels die op school gelden, besproken. Een aantal van de regels 

die op school gelden, willen wij met u delen, zodat u ook op de hoogte bent. In deze 

nieuwsbrief meer hierover.  

Dit schooljaar blijft Sylvia Woudstra als interim-directeur aan de Roald Dahlschool 

verbonden. Zij is 3 dagen per week aanwezig en vormt samen met Monique Spel en 

Jacqueline Schouten het IMT, zoals afgelopen jaar.  

U heeft ze waarschijnlijk al ontmoet of gezien, onze nieuwe collega’s.  

Lisa Nierkens, onze LIO-stagiaire van vorig schooljaar, hebben we een baan kun-

nen aanbieden! Zij staat samen met Marina voor groep 5A.  

In groep 8B hebben we Elaine van der Made mogen benoemen. Zij draait deze 

groep met Annemieke Cannegieter.  

Voor de vakantie liep ze hier ook al rond, maar we zijn verheugd dat ze bij ons kon 

blijven, Céline Harder. Zij geeft dit jaar fulltime les aan groep 3A .  

In groep 1/2B staat Monique Boot  op de maandag en dinsdag voor de groep. Dit 

doet zij in de vervanging van Britta Hoogland.  

We zijn weer begonnen! 

Directie 

Nieuw personeel 

Wij wensen iedereen  een  

fijn schooljaar! 

mailto:info.roalddahlschool@stichtingpenta.nl
http://www.roalddahlschool.nl


 

 
 

Wijzigingen in uw adres, 

telefoonnummer of  

mailadres?  

Laat het weten aan  

onze administratie   

Janneke Vagevuur 

Donderdag 19 september is de informatieavond voor alle 

ouders van de Roald Dahlschool. Op deze avond stelt de leer-

kracht van de groep zich aan u voor en geeft specifieke infor-

matie over de groep. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 

te komen, kunt u zich afmelden bij de leerkracht.  

Oudervereniging en Medezeggenschapraad 

Wilt u zien wie schoolreisjes, kampen, excursies en andere 

activiteiten meehelpt organiseren het komende schooljaar? 

Bent u ook benieuwd wie de school tijdens feestdagen zo 

mooi aankleedt? Wilt u weten wie helpt de sportdagen orga-

niseren? Kom dan naar de informatieavond van de Ouderver-

eniging Roald Dahlschool (OVRDS). De bestuursleden stellen 

zich graag aan u voor, tevens krijgt u een overzicht van de 

activiteiten van het afgelopen jaar en wordt de begroting en 

de contributie vastgesteld voor het komende schooljaar. Deze 

bijeenkomst geldt als Algemene Ledenvergadering (ALV). 

Daarnaast zullen de leden van de Medezeggenschapsraad 

zich aan u voorstellen. 

 We hopen u natuurlijk allemaal weer te zien! 

19:00 – 19:45 uur groepen 1-2-3  

19:55 – 20:25 uur ovrds en mr (koffie en thee)  

20:30 – 21:15 uur groepen 4-8  

Informatieavond 19 september 2019 Binnenkomst en verlaten van de school 
 Om de drukte te spreiden, komen leerlingen van 

groep 1 t/m 4 binnen bij de kleuteringang. De groe-

pen 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang. Dit geldt zowel 

’s ochtends als ’s middags; 

 ’s Ochtends om 08:28 uur gaat de eerste zoemer, de 

ouders nemen afscheid van de kinderen en verlaten 

de klas.  Om 08:30 uur starten wij met onze lessen en 

verlaten alle ouders de school; 

 Om 8:30 uur gaan de buitendeuren dicht en worden 

voor de veiligheid op slot gedraaid; 

 Ouders van leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan ’s 

middags niet meer mee naar boven. Na de herfstva-

kantie geldt dit ook voor de groepen 3; 

 Ouders wachten na schooltijd buiten. Op het school-

plein is dit áchter de blauwe en groene spetters; 

 Rijdende objecten zoals skeelers, skateboards, 

schoenen met wieltjes en stepjes mogen niet  mee in 

school. Skates worden bij de deur uitgetrokken en in 

een tas opgehangen aan de kapstok. Vergeet dus 

niet uw kind schoenen mee te geven.  

 

 

In de groep 

 Traktaties: leerlingen mogen één kleine traktatie 

uitdelen in de klas;  

 Mobiele telefoons van leerlingen worden voor 

schooltijd ingeleverd bij de leerkracht; 

 Speelgoed/knuffels etc. van thuis mogen alleen 

worden meegenomen als de leerkracht dat heeft 

aangegeven (of bij speelgoedmiddag bij de kleuters); 

 In de klas kunnen de kinderen hun sleutels kwijt in 

een sleutelbakje; 

 In de klas dragen de leerlingen geen petjes en eten 

ze geen kauwgom; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tijdschriften voor kinderen 
Ieder schooljaar is het weer mogelijk een abonnement 

te nemen op tijdschriften voor kinderen.  Iedere groep 

heeft andere keuzes: 

Groep 1 en 2  Bobo 

Groep 3 en 4  Okki 

Groep 4  Wild van Freek.  

Groep 5 t/m 8  diverse tijdschriften, zoals National

   Geografic junior.  

Op 19 september, tijdens de informatieavond, liggen 

deze  folders in de hal aan de voorzijde van de school.  

Verzekeringen & aansprakelijkheid 

De school streeft naar optimaal veilige situaties, maar 

ongelukjes kunnen altijd plaats vinden. De school gaat 

ervan uit dat alle kinderen WA-verzekerd zijn.  

De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of 

beschadigen van kleding, brillen, fietsen etc.. Wan-

neer onder schooltijd aan spullen van een leerling scha-

de ontstaat waarbij niet duidelijk is wie daarvoor ver-

wijtbaar is, zullen de kosten daarvoor geheel bij de ou-

ders liggen.  

Wanneer wel duidelijk is wie verwijtbaar is voor de ont-

stane schade, kan deze schade door de benadeelde 

ouders worden verhaald op de WA verzekering van de 

(ouders) van de veroorzaker. Als school en leerkrachten 

dragen wij niet de verantwoordelijkheid voor het 

zorgvuldig omgaan met materiele zaken 

zoals kleding, brillen, fietsen . 

Gevonden voorwerpen 
In de hal van de hoofdentree staat een grote 

grijze kist. Gevonden voorwerpen verzamelen 
we hier.  

Een aantal keer per jaar leggen we de achter-
gebleven spullen op een tafel in de hal. Wor-
den ze niet opgehaald, dan schenken wij ze 

aan een goed doel. 
Gevonden sleutels worden verzameld in een 

bakje op het bureau van de conciërges.

Luizenzak stuk?  

Nieuwe luizenzakken ver-

krijgbaar bij onze admi-

nistratie of conciërge  

Kosten €2,50 

Mobiele telefoon  

Voor het volgen van ons onderwijs is een mobiele tele-

foon niet nodig. Toch begrijpen we dat kinderen deze 

bij zich dragen voor contact met thuis.  

 

Wij staan niet toe dat de mobiele telefoon wordt ge-

bruikt in de klas, in de gang/toilet, of op het speelplein 

onder schooltijd.  

De leerling is zelf verantwoordelijk voor de telefoon. In 

de klas is een verzamelbakje voor de toestellen.  

 

GEZOCHT: ouderbegeleiding BSB 

Bent u ook zo weg van lezen en vindt u het leuk om dit 

enthousiasme te delen met kinderen? Wij zoeken  hulp 

op de vrijdag bij de BSB. Het gaat om ouderbegelei-

ding.  

Opgeven kan bij Sjoukje Renkema (groep 7A) of via 

een mail aan sjoukje.renkema@stichtingpenta.nl  

 

Iedere leerling krijgt in groep 5 van school éénmalig 

een stabilo-pen. Met deze pen wordt geschreven in de 

groepen 5 t/m 7. Is de pen stuk of zoekgeraakt, moet 

een nieuwe pen worden aangeschaft. Dat kan op 

school bij de administratie tegen betaling van € 7,50.  

In groep 8 mogen de kinderen ook hun eigen schrijfge-

rei meenemen, mits deze blauw schrijft.  

Stabilo pen 

mailto:sjoukje.renkema@stichtingpenta.nl?subject=ouderbgeleiding%20BSB


 

 

 

Opvoeden een uitdagende taak?  
Cursus Positief Opvoeden geeft simpele tips!  

18 september start de cursus Positief Opvoeden in 

Hoorn. De opvoeding van kinderen van 2-12 jaar is een 

belangrijke taak. Soms kan opvoeden een uitdaging zijn 

en is het zwaar. Simpele, duidelijke tips krijgen over 

hoe om te gaan met lastig gedrag is heel prettig. De 

cursus Positief Opvoeden geeft deze tips. De cursus 

wordt gehouden in Wijkcentrum De Zaagtand te Hoorn  

Aanmelden en/of meer informatie  

Ouders/opvoeders kunnen zich aanmelden bij GGD 

Hollands Noorden via het inschrijfformulier zie 

www.ggdhn.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opge-

nomen worden met het cursusbureau via cursusbu-

reau@ggdhn.nl of 088-01 00 557 (bereikbaar van ma t/

m vrij van 08.30-16.30 uur).  

VERANTWOORDELIJKHEID 

Ik kan me aan  

de afspraken houden 

 &  

Ik reageer vriendelijk   

Ons Dalton onderwijs 

De eerste periode van het jaar 

De periode tussen de zomervakantie en herfstvakantie rich-

ten wij ons op de kernwaarde verantwoordelijkheid. Centraal 

staat hierin:  

 ik kan me aan de afspraken houden  

 ik reageer vriendelijk 

Omdat de leerlingen in een nieuwe groep zitten en werken 

met andere leerkrachten, past dit goed bij deze periode.  

Met het samen opstellen van afspraken in de groep en het 

uitspreken van verwachtingen in de omgang met elkaar, 

creëren we een omgeving waarin kinderen zich veilig en ver-

trouwd voelen. Wat vervolgens maakt dat kinderen optimaal 

kunnen leren en ontwikkelen.   

 

Verantwoordelijkheid en taakwerk 

We bouwen verantwoordelijkheid ook op binnen het taak-

werk. Zo leren wij de leerlingen in groep 1/2 verantwoordelijk 

zijn voor het juist gebruiken van materialen. In groep 3 leren 

we ze daarbij verantwoordelijk te zijn voor hun eigen dag-

taak. Deze dagtaak is aan het eind van dag af. In de groepen 

4 t/m 8 verandert de dagtaak naar de takenkaart en zijn kin-

deren verantwoordelijk voor het inplannen van hun werk en 

inkleuren van activiteiten die af zijn. Vervolgens  komt hierbij 

de verantwoordelijkheid  voor huiswerk in de groepen 7 en 8.  

 

Verantwoordelijkheid in maatjeswerk 

Er wordt in iedere klas gebruik gemaakt van het maatjes-

bord. Hierop zijn de maatjes zichtbaar gemaakt met foto’s. 

De maatjes hebben dagelijks samen een huishoudelijke taak 

in de groep, waarbij ze zorg dragen (=verantwoordelijk zijn) 

voor elkaar en de omgeving. 

 

http://www.ggdhn.nl/cursussen.
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