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In dit nummer: 

 Vreedzame school 

 Muzikale en culturele vorming 

 Verkeersveiligheid 

 Boekenkraam 

 Oudervereniging 

 Kinderziektes 

 Bibliotheek in de Kreek 

 Luizen 

 Les dansante vorming 

 Gratis lezing over opvoeden 

 Boekstart  

 Kom binnen bij bedrijvenda-
gen 

Voorlezen 
vergroot de woordenschat 

en bevordert de  

taalontwikkeling 

 

Op de Roald Dahlschool heeft het team 

ervoor gekozen de werkdrukgelden in te 

zetten voor muzikale vorming, handvaardig-

heidslessen en extra les van de vakdocent 

gym. Op dinsdag is er om de drie weken 

voor iedere groep een les handvaardigheid. 

In deze lessen in het atelier krijgen de kin-

deren technieken aangeboden zoals werken 

met textiel, diverse druktechnieken en 

houtbewerking. Op donderdag verzorgt 

onze muziekspecialist de muzikale lessen 

voor alle groepen en de dansante vorming 

voor groep 2. Met deze inzet verhogen we 

de kwaliteit van ons onderwijs op deze ge-

bieden. Daarnaast is de eigen leerkracht 

tijdens deze lessen vrijgesteld van het les-

geven. Deze tijd gebruikt de leerkracht om 

het onderwijs aan de kinderen nóg beter 

vorm te geven.  

E-mail: info.roalddahlschool@stichtingpenta.nl  

Directie: Sylvia Woudstra, Interimdirecteur  

www.roalddahlschool.nl 
 

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

Ziekmeldingen: 
Fiep ouderapp 
Telefonisch: 0229-845002 
 

Muzikale en culturele vorming 

Overal waar kinderen met elkaar spelen en 

werken komen conflicten voor.  Met De 

Vreedzame School leren we de kinderen dat 

conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het 

leven horen.  Wat belangrijk is, is hoe je er 

mee omgaat. Hoe los je op een positieve 

manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor 

dat beide partijen tevreden zijn met de op-

lossing?  

Een conflict hoeft niet uit te monden in ru-

zie. We spreken van ruzie wanneer het ene 

kind wil winnen ten koste van het andere 

kind. Eén partij is dan tevreden, de andere 

partij is de verliezer. 

 

De kinderen leren dat ze bij een conflict 

eerst rustig moeten worden voordat ze na 

kunnen denken over een oplossing. 

We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen 

wordt besproken of een vaste plek in de klas 

een goede manier is om rustig te worden. 

We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan 

een hoekje zijn in de klas met een stoel en 

tafel, een boekje, een teken- blokje  en wat 

de kinderen meer bedenken.  

Er worden ook afspraken  over gemaakt , 

bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 

minuten mag blijven. De juf of meester 

houdt het in de gaten, ook als een kind dan 

nog niet afgekoeld is.  

Vreedzame school,  blok 2  

Kinderen begrijpen heel goed waarom 

afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet 

verder met het zoeken naar een oplossing. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame 
School dan kunt u kijken op 
www.devreedzameschool.nl of natuurlijk 
langskomen op school. 

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


 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid en verlichting 

De donkere maanden komen weer aan. Het is dus van 

belang dat iedereen in het verkeer zichtbaar is. Verlich-

ting op de fiets is daar een belangrijk onderdeel van. Wij 

vragen u dan ook om hier aandacht aan te besteden.  

Niet alleen verlichting op de fiets van uw zoon/dochter, 

maar ook op uw eigen fiets.  

Het is niet toegestaan uw auto te parkeren aan de over-

zijde van de straat. Ook stilstaan om uw kind uit te laten 

stappen is niet toegestaan. Dit alles t.b.v. de verkeers-

veiligheid van alle kinderen.  

Kinderziektes 

Waar mensen bij elkaar samen komen, kunnen ze een virus 

of bacterie oplopen. Met het toepassen van de noodzake-

lijke 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 be-

trokken ouders een mail. In de Kiddi-app (klikt u hier voor 

meer informatie) van de GGD kunt u veel terugvinden over 

de kinderziektes. De app is gratis te verkrijgen voor alle 

mobiele telefoons.  

Taaislijmziekte 

Heeft u zelf Cystic fibrosis, ook wel taaislijmziekte ge-

noemd, 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)  

Boekenkraam Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboeken-

week 2019 is: Reis je mee? 

Vanaf dinsdag 8 oktober tot en 

met 11 oktober is er een boeken-

kraam op school. Deze staat bij 

de kleuteringang.  Wanneer u via 

deze kraam uw boeken bestelt, levert dit onze school ook 

een percentage op. Hier kunnen wij weer mooie boeken 

voor aanschaffen! Wij wensen iedereen een fijne Kinder-

boekenweek!  

Allereerst willen wij jullie bedanken voor de grote opkomst 

bij de algemene ledenvergadering op 19 september. 

 

Wij zijn al druk aan de slag! Voor de kinderen uit groep 1 t/

m 3 hebben we meegeholpen met het organiseren van 

een sportdag. Achter de schermen hebben we ervoor ge-

zorgd dat het voor de groepen 6,7 (Schoorl) en 8 (Texel) 

aan niets ontbrak op kamp. Van een aantal kinderen uit 

groep 8 hebben wij gehoord dat kamp dit jaar top was. 

Daar doen we het voor! Zo starten we het schooljaar met 

een knal! Vooral als er bijna allemaal nieuwe ouders in de 

oudervereniging zitten. Wij hebben er allemaal heel erg 

veel zin in en samen met jullie maken we er een fantas-

tisch, leuk, actief en betrokken schooljaar van voor onze 

kinderen. . 

 

Wij zijn ook al druk bezig geweest met de oudercontribu-

tie. Dit jaar komt er voor het eerst een betaalverzoek via 

de Fiep app. Dat is handig, kunt u het meteen overmaken. 

Dit is ook handig voor ons want de feestmaand komt met 

rasse schreden dichterbij. Lees verder  

Is uw kind voor 1 oktober gestart maar heeft u eind okto-

ber geen betaalverzoek ontvangen, trek dan even aan de 

bel. Dan kijken we even met u mee.  

 

Lijkt het u ook leuk om een handje mee te helpen? Wij 

hebben nog vacatures. Wij zijn op zoek naar een secretaris 

en iemand die de kascontrole kan verzorgen. Voor meer 

informatie of aanmeldingen kunt u mailen naar  

secretaris@ovrds.nl 

Oudervereniging  

Vervolg oudervereniging  

Na de herfstvakantie gaan de kinderen van de groepen 3-

8 ‘s middags zelfstandig naar boven. Zij kunnen beneden 

afscheid nemen van degene die ze naar school brengt.  

Zelfstandig naar boven, na de vakantie 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Lancering_KIDDI_app_voor_kinderopvang
mailto:secretaris@ovrds.nl


 

 

 

Op 8 oktober vanaf 2 uur is iedereen welkom in de Kin-

derbibliotheek de Kreek. We hebben allerlei activiteiten 

voor jong en oud binnen het Kinderboekenweekthema 

“Reis mee!” Kom en laat je naar de bieb begeleiden op 

een verassende manier. Kom luisteren naar het voorle-

zen met het vertelkastje, of vouw het beste vliegtuigje. 

Alle biebvragen die je hebt kunnen gesteld worden aan 

de bibliothecaresse. Wil je eens een echt bijzondere ver-

haalervaring? Geef je dan op voor “Reizen in je hoofd” 

van 16:00 tot 16:45. In deze workshop ga je reizen in je 

fantasie en daarna alles wat je ziet opschrijven. Meld je 

wel van tevoren aan op de site van de bibliotheek, want 

er zijn maar een paar plaatsen.  

Op 9 oktober is er om 10 uur voor de allerkleinsten (2-5 

jaar) en hun ouders een poppenvoorstelling over Knuffel 

Tom die op reis gaat met een doos. Waar zou hij heen 

gaan? Meld je snel aan op de site van de bibliotheek.  

Kinderboekenweek in de Kreek 

Op donderdagmiddag geeft meester Ronald een les dans-

ante vorming aan de kleuters.  

Eerst gaan we op muziek op onze eigen plaats lekker be-

wegen met je tenen, je schenen en je bovenbenen. Dan 

de heupen laten zwiepen. Alle lichaamsdelen komen aan 

de beurt.  

In het midden van de kring staat vandaag een keteltje. 

Dat keteltje is van een heel klein heksje. Ze heeft de ketel 

per ongeluk heel klein getoverd. Wat zou erin zitten? Te-

voorschijn komen twee knikkertjes die elkaar wegduwen 

en aantrekken aan de beurt. Er zit ook een dikke pata-

taardappel in, een duifje en nog een paar dingen.  

Kunnen wij dansen als een duifje? Hoe ziet dat er dan uit? 

We doen voor. We doen na. De kinderen bewegen vrij in 

de ruimte als een knikkertje, als een lapje, als een dikke 

kwast of als een klein penseeltje door het lokaal.   

Nu is het tijd om de muziek erbij aan te zetten . Wat past 

bij de aardappel, en wat bij….  

We sluiten de les elke keer af met een breakdance. Een 

kind op de mat doet voor en wij doen na. 

Ten slotte bespreken we even wat we hebben gedaan en 

wat je zou willen onthouden. 

‘Samen zingen en dansen: 

Muziek en bewegen horen eigenlijk bij elkaar. Bewegen 

als je muziek hoort gebeurt spontaan, het is een natuurlijk 

proces. Kinderen leven zich graag uit door vrij te bewegen 

op muziek. Geen ingestudeerde pasjes, maar go with the 

flow. Jonge kinderen vertalen muziek in beweging, zeker 

als het gaat om klassieke muziek. Met dansen wordt de 

motoriek gestimuleerd en zingen is weer goed voor de 

taalontwikkeling van je kind…….’ (Ouders van nu) 

 

Een les dansante vorming: 

Luizen, vervelend en besmettelijk. Gelukkig niet gevaar-

lijk. Elk kind kan op elk moment luizen krijgen. Op school 

kan dit gemakkelijk verspreid worden. De school heeft er 

daarom voor gekozen om na elke schoolvakantie preven-

tief alle kinderen te controleren. Hiervoor hebben we 

wat hulp nodig! Het is fijn om twee ouders per klas te 

hebben die even de kinderen willen controleren. 

  

Daarnaast is het goed om je kind ook zelf maandelijks te 

controleren op luizen. Kinderen lopen het namelijk niet 

alleen in de vakantie op. Mocht je kind onverhoopt lui-

zen/neten hebben meld dit dan bij de leerkracht. Dan 

kan er een, uiteraard anoniem, bericht uit naar de ande-

re ouders voor een extra controle.  

Wil je meer weten of vind je het spannend om luizen te 

pluizen kom dan naar de informatie avond van de GGD 

op 5 november in de kersenboogerd.Voor aanmelding of 

meer informatie kan je terecht bij Janneke Vagevuur van 

de administratie of bij onderstaande ouder: 

  

Franca Peerdeman, luizencoördinator. 

Moeder van Naud (5c) en Jins (1/2a) 

Luizenpluizen 

https://tickets.bibliotheekhoorn.nl/doen/agenda/?pi=3223&event_item_id=2810&action=ticket_reservation
https://tickets.bibliotheekhoorn.nl/doen/agenda/?pi=3223&event_item_id=2805&action=ticket_reservation


 

 

Opvoeddeskundige Marina van der Wal geeft op 17 

oktober een gratis lezing in VUE Bioscoop Hoorn. De 

lezing ‘Als ze maar gelukkig zijn’ is speciaal voor ou-

ders en opvoeders uit Hoorn. 

 

Van der Wal vertelt over opvoeden en het geluk van 

uw kind. In de lezing vol humor staat de ontwikkeling 

van kinderen en pubers centraal. Ook laat Van der Wal 

zien hoe belangrijk uw rol als opvoeder is. 

Wat kan ik als ouder leren? 

Als ouder wilt u er alles aan doen om uw kind een ge-

lukkige en onbezorgde jeugd te geven. Maar we leven 

in een tijd waarin de druk op jongeren steeds groter 

lijkt te worden. Steeds meer jongeren zitten niet lekker 

in hun vel, zo blijkt onder meer uit gegevens van de 

GGD. Maar hoe leert u uw kind om daarmee om te 

gaan? En hoe leert uw kind zich te ontwikkelen tot een 

zelfstandige volwassene? Dit alles komt aan bod tij-

dens de lezing. 

Locatie 

De lezing vindt plaats op donderdag 17 oktober. De 

start is om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Einde: 22.00 

uur. Locatie: Vue Bioscoop, Westfriese Parkweg 3, 

1625 MA Hoorn. Aanmelden is verplicht en tot kan tot 

uiterlijk 9 oktober via de gemeente Hoorn. 

Als ze maar gelukkig zijn Boekstart, lezen met uw baby  

Samen een boekje ‘lezen’ versterkt de band met je baby. En 

kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in 

taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen! 

Met BoekStart van de Bibliotheek Hoorn maak je een goede 

start. In de week van 14 oktober is er een informatiekraam 

in school (bij de kleuteringang) en op woensdagochtend 16 

oktober van half 9 tot 9 uur is er een bibliotheekmedewer-

ker aanwezig voor alle vragen.  

http://www.bibliotheekhoorn.nl/boekstart

