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Studiedag 7 oktober 

Op maandag 7 oktober hebben we een goe-

de studiedag gehad. In de ochtend werden 

we in de gelegenheid gesteld collega’s van 

andere Penta scholen te ontmoeten en kon-

den we interessante en leerzame work-

shops bijwonen.  

De middag stond in het teken van verdie-

ping en versterking van het onderwijs bij 

ons op school op het gebied van begrijpend 

lezen voor de groepen 4-8 en spel bij kleu-

ters en groep 3.  

 Studiedag 14 november 

Op donderdag 14 november gaan we op de 

studiedag aan de slag met de volgende on-

derwerpen: 

 Taal bij  kleuters  

 Alles in 1 (gr 4-8) 

 Portfolio 

De kinderen zijn  die dag vrij.  

 

  
We hebben oor voor elkaar: 

De kinderen leren belangrijke communica-

tieve vaardigheden, zoals duidelijk commu-

niceren, goed luisteren, vragen stellen, ver-

plaatsen in het gezichtspunt van een ander, 

verschil van mening overbruggen. 

De lessen zijn gericht op: 

Duidelijk vertellen. Goed kunnen communi-

ceren is erg belangrijk bij het oplossen van 

conflicten. Een slechte communicatie kan 

conflicten verergeren.  

Goed en slecht luisteren. De kinderen leren 

actief naar elkaar te luisteren, goede  vra-

gen te stellen en samen te vatten wat de 

ander heeft gezegd. 

Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe 

de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe 

de interpretatie van een boodschap kan 

verschillen. 

Gezichtspunten. De kinderen leren zich te 

verplaatsen in de mening of positie van een 

ander.  

Een mening onderbouwen met argumen-

ten, in de bovenbouw door middel van de-

batteren. 

Het overbruggen van meningsverschillen en 

komen tot overeenstemming.  

In groep 8 op het kritisch omgaan met infor-

matie, en op het respectvol communiceren 

via de ‘sociale media’. 

Vreedzame school blok 3 
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Allereerst willen wij u graag bedanken voor het massaal 

gehoor geven aan onze oproep de oudercontributie zo 

snel mogelijk te betalen. Geweldig, een hoog percentage 

is al binnen! Heel erg fijn voor ons, aangezien het financi-

ële zwaartepunt voor onze vereniging ligt in het eerste 

helft van het schooljaar. Zo zijn de oudste groepen op 

kamp geweest en al het geregel voor de feestmaand is in 

volle gang.  

Wij vragen ouders die er nog geen tijd voor hebben ge-

had, alsnog de contributie te voldoen. Dit gaat tegen-

woordig heel makkelijk met het betaalverzoek via de Fiep

-app. Komende week zal er voor deze ouders een herin-

nering komen. 

U heeft wellicht het hulpverzoek voor het versieren voor 

Sinterklaas en Kerst voorbij zien komen? Ook hier is goed 

op gereageerd! De school is straks mooi versierd voor de 

feestdagen. Blijf de Fiep app in de gaten houden. 

Zoals onze Interim Directeur tijdens de Algemene Leden-

vergadering al vertelde, is het aan ons, de ouders, om de 

schoolcarrières van onze kinderen glans te geven. U kunt 

iets extra’s doen. Graag willen wij u erop attenderen dat 

er nog steeds openstaande vacatures zijn.  

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. Heeft u een 

vlotte pen en bent u een betrokken/enthousiaste ouder 

dan zijn wij naar u op zoek. De vereniging vergadert 5 

keer per jaar en het streven is in elke nieuwsbrief een 

kort stukje over onze vereniging te schrijven. 

Ook zoeken wij nog iemand die volgend jaar de kascon-

trole wil doen. De controle vindt één keer per jaar plaats 

aan het begin van het schooljaar. Voor ons belangrijk: 

Hebben wij onze financiële zaken op orde? Voor alle ou-

ders belangrijk: Is de jaarlijkse oudercontributie goed 

besteed?  

Heeft u interesse? Schroom niet, neem contact op met 

een van de leden van de ouderraad, stuur een mailtje 

naar secretaris@ovrds.nl of geef het door aan de leer-

kracht van uw kind. 

Op naar de donkere winterdagen! 

 

 

Van de oudervereniging 

Donkere dagen: licht aan! 

Schooltijden 

In de komende MR vergadering sparren we over andere 

schooltijden. Er zijn hierin een aantal zaken belangrijk om  

mee te nemen. Zo hebben ouders instemming in de 

schooltijden regeling. Leerkrachten hebben instemming 

op de werktijden regeling.  

De verandering van schooltijden kent positieve en nega-

tieve gevolgen voor onderwijskwaliteit, leerkrachten, kin-

deren en ouders. Deze willen we goed afwegen.  

Na deze vergadering hoort u meer van ons.    

Afgelopen tijd heeft een aantal leerlingen van groep 6 tags 

rond de school geplaatst waarop iedereen erop wordt ge-

attendeerd  zijn of haar licht aan te doen. 

We hopen dit de komende weken rond de school terug te 

zien en vele kinderen en ouders te mogen verwelkomen 

met licht op de fiets. 



 

 

 

Pleegouder worden, is dat iets voor u? 

Ieder kind verdient een liefdevolle en veilige plek om op 

te kunnen groeien. Dit is niet altijd mogelijk. Onze pleeg-

kinderen kunnen door omstandigheden soms een tijd 

niet thuis wonen. Daarom zijn wij bij William Schrikker 

Pleegzorg op zoek naar pleegouders die deze kinderen 

een veilig en stabiel tweede thuis kunnen bieden. 

Om wat voor kinderen gaat het? 

Onze kinderen hebben vaak een verstandelijke en/of li-

chamelijk beperking of een chronische ziekte. Of ouders 

hebben een beperking. Vaak is er ook sprake van hech-

tingsproblematiek, een ontwikkelingsachterstand en/of 

trauma’s. Dit vraagt extra verzorging en aandacht van de 

pleegouders, waarbij geduld en begrip belangrijk zijn voor 

een goede ontwikkeling van het kind. 

Heeft u nog een warm plekje in uw huis en hart en wilt u 

meer weten over Pleegzorg bij William Schrikker Pleeg-

zorg? Neem dan contact met ons op via: 

aanmeldingenpleegzorg@wsg.nu  

tel.: 088-526 00 00 

www.williamschrikker.nl/pleegouders  

 

De periode tussen herfst en kerst 

Deze periode richten wij ons op de afspraak: ‘Ik concen-

treer me op mijn taak’.  

Een belangrijk onderdeel van de kernwaarden zelfstandig-

heid en effectiviteit.  

Waar in de groepen 1/2 kinderen als vanzelf lijken op te 

gaan in hun spel, hebben de kinderen in de groepen 3 t/m 

8 te maken met opdrachten die vragen om concentratie. 

Het is niet altijd even makkelijk om je aandacht ergens op 

te blijven richten. Zeker met opdrachten die je knap lastig 

vindt of misschien een beetje saai. Dan moet je er moeite 

voor doen.  

Natuurlijk helpen we kinderen bij het leren concentreren. 

We proberen de afleiding te beperken en proberen de les-

sen zo interessant mogelijk te maken, waardoor kinderen 

nieuwsgierig worden. Nieuwsgierigheid is een goede mo-

tor voor concentratie.  

Toch blijft het voor de leerlingen veel oefenen. We bou-

wen de periode van concentratie per groep steeds meer 

op, net als het zelfstandig werken. Van ongeveer 20/30 

minuten in groep 4 naar wel 60 minuten in groep 8.  

 

Op vrijdag 1 november vond de finale van de voorlees-

wedstrijd plaats. Vanaf groep 4 zijn er voorrondes ge-

weest waarbij een klassenkampioen werd gekozen. Het 

niveau van alle deelnemers was ook dit jaar weer bijzon-

der hoog. Mooi om te zien dat er zoveel kinderen zijn die 

plezier hebben in het lezen. Ook was met name in de 

groepen 4 en 5 het aantal jongens goed vertegenwoor-

digd. De schoolkampioen is gekozen uit de groepen 7 en 

8. Het was een spannende strijd. De winnaar is Kiki van 

der Lee uit groep 7A. Zij las voor uit het boek: De zee 

kwam door de brievenbus van Selma Noort. Kiki gaat on-

ze school vertegenwoordigen bij de regionale wedstrijd. 

We wensen Kiki veel succes! 

Voorleeskampioen 

ZELFSTANDIGHEID &  

EFFECTIVITEIT 

Ik kan me concentreren op 

mijn taak 

Ons Dalton onderwijs 
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Vanuit 1.Hoorn is er vanaf schooljaar 2019-2020 een Jeugd-

werker bij de Roald Dahlschool betrokken. De jeugdwerker 

vervult een laagdrempelige informatie- en adviesrol tussen 

het basisonderwijs en zorg en vervangt hiermee het voor-

malig "schoolmaatschappelijk werk". De Jeugdwerker is er 

voor zowel docenten als ouders en de leerlingen. 

 De rol van de Jeugdwerker van 1.Hoorn op school: 

De jeugdwerker kan gesprekken met ouders en/of leerling 

voeren om hen te informeren en te begeleiden naar passen-

de zorg en ondersteuning. Gesprekken met leerlingen zijn 

natuurlijk altijd met toestemming van ouders.  

De jeugdwerker kan op uitnodiging aansluiten bij gesprek-

ken tussen IB- er en/of leerkrachten wanneer er zorgen zijn 

over een leerling. De jeugdwerker kan indien nodig deelne-

men aan de overleggen van het ondersteuningsteam (OT) 

van de school. 

Wilt u als ouder contact met de jeugdwerker? 

Mijn naam is  Karin Koning. Ik ben sinds een paar weken 

verbonden aan de Roald Dahlschool en ben de vervangster 

van Heidi Rood. Met veel plezier werk ik in het jeugdteam 

van de gemeente Hoorn. Ik kijk er naar uit om aan de slag te 

gaan als Jeugd en Gezinswerker op jullie prachtige school. Ik 

ben laagdrempelig te benaderen voor bijvoorbeeld vragen 

over opvoeden en de ontwikkeling, het gedrag of het welzijn 

van uw kind. Dat kunnen simpele of uitgebreidere vragen 

zijn.                                                                                                                                                    

Ik ben te bereiken  via mail, telefoon, app of via Jacqueline 

Schouten, de intern begeleider van de schol. Ik  kan afspre-

ken op school, op het kantoor van 1.Hoorn of bij u thuis. 

Schroom niet om kennis te maken en mij te benaderen!  

Met vriendelijke groet, 

Karin Koning                                                                                                                                           

Jeugd en gezinswerker 1.Hoorn                                                                                                    

tel:06-50053247                                                                                                                               

mail: k.koning@hoorn.nl                                                                                                                                                                                                                                      

 


