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Ziekmeldingen: 
FIEP ouderapp 
Telefonisch”0229-845002 
Via sms: 06-10712936 

U heeft onlangs een (of meerdere) mails ontvangen 
voor het aanmelden bij de Fiep ouderapp. Per kind 
krijgt u een aparte mail met daarin een inlogcode. 
Wij hebben gezien dat nog niet iedere leerling is 
aangemeld in de Fiep app. De inschrijving voor de 
voortgangsgesprekken in juni gaat geheel via dit 
medium. Dat betekent dat er geen inschrijflijsten 
komen te hangen voor de ze gesprekken.   
 
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 leer-

kracht.; Vanaf schooljaar 2019-2020 komt de mogelijkheid voor SMS 
te vervallen.  

 Verzenden van nieuwsbrief (andere opzet) ; 
 mogelijk in de toekomst het betaalverzoek voor de ouderbijdrage. 
 
Voor meer informatie klikt hier. In dit filmpje wordt u alles uitgelegd over 
het gebruik van de app.  
 
De beheerders van de Fiep  app  staan open voor FIEP-back.  Op  dinsdag-
avond 2 juli  is er de mogelijkheid om Fiep-back te geven. Wilt u daar ook bij 
aanwezig zijn, dan kunt u zich tot 27 juni aanmelden via deze link: FIEP-
back.   

Fiep ouderapp 

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

https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/360000480118-Fiep-de-ouderapp-voor-opvang-onderwijs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7wn3D7A8N-V0BvC6gXZGPO9BgSpLKqaDTdMt0WYLSqrOvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7wn3D7A8N-V0BvC6gXZGPO9BgSpLKqaDTdMt0WYLSqrOvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7wn3D7A8N-V0BvC6gXZGPO9BgSpLKqaDTdMt0WYLSqrOvA/viewform?usp=sf_link
mailto:info.roalddahlschool@stichtingpenta.nl
http://www.roalddahlschool.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

Jaarkalender 2019-2020, sponsoren gezocht! 

Sponsors  jaarkalender 2019-2020 
 
Ook aankomend schooljaar willen wij weer een jaarkalender voor de ouders laten drukken . Wij zijn hiervoor 
op zoek naar sponsoren.  
 
 Er zijn 3 opties: 
1. Uw bedrijfslogo onder aan één pagina naast 2 andere sponsoren: € 40,00 
2. Alleen úw bedrijfslogo op één pagina/maand vermeld: € 120,00 
3. Uw bedrijf alleen vermeld op de sponsorpagina, vanaf € 15,00 
 
Bij optie 1 en 2 wordt de naam van uw bedrijf óók vermeld op de sponsorpagina.  
 
 De prijzen zijn vanaf prijzen. U mag er natuurlijk altijd voor kiezen om meer te sponsoren. De vormgeving zal 
gelijk zijn aan die van afgelopen jaar.  
 
Graag horen wij uiterlijk 1  juni 2019  per mail van u of u (weer) wilt deelnemen aan de sponsoring van de ka-
lender en zo ja voor welke optie u kiest. Gelieve uw mail te sturen naar 
j.vagevuur@roalddahlschool.nl  (administratief medewerker).  

Maandag 17 juni begint de jaarlijkse Avondvierdaagse. Samen 
lopen we weer gezellig vier dagen door Hoorn. De start en finish 
vinden plaats op de wielerbaan HRTC aan de Holenweg 14D, 
1624 PB Hoorn. 
 
Om de avonden goed te laten verlopen, hebben wij ook nog ouderhulp nodig. 
Meer informatie en het opgaveformulier vindt u in de mail  die u ontvangt.  

 

Avondvierdaagse 17  t/m 20 juni 2019 

Vreedzame school : We zijn allemaal anders. 

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en ver-
schillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cul-
tuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn 
er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de ei-
gen families,  de klas, de school en de samenleving 
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. 
Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kun-
nen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we 
vooroordelen tegengaan. 
Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfspre-
kend in plaats van eng of vreemd. 
Het doel van dit blok is dat leerlingen een open houding hebben ten aanzien 
van verschillen tussen mensen.  

 

mailto:j.vagevuur@roalddahlschool.nl


 
 

 

Ook dit jaar hebben we weer dankzij de oudervereniging nieuwe boeken mogen aanschaffen voor onze schoolbi-
bliotheek. Er zijn weer mooie titels toegevoegd. Dankzij  fantastische ouderhulp zijn alle boeken inmiddels ge-
plastificeerd en gecodeerd. We proberen in onze collectie niet alleen de populaire boeken aan te schaffen, maar 
ook boeken die leerlingen meer uitdagen in het lezen. Boeken waar je over na moet denken of gedichtenbundels. 
Achter een ‘saaie’ voorkant schuilt vaak een juweel van een boek. Door enthousiaste boekpromotie van de eigen 
leerkracht worden kinderen geprikkeld om dergelijke boeken te gaan lezen. Naast deze aanschaf zijn er ook boe-
ken gekocht van de opbrengst van de boekenverkoop op de afsluitende thema-avond.  We wensen de kinderen 
weer heel veel leesplezier met de nieuwe boeken.  

Afsluiting schoolproject 

De afsluitingsavond van het schoolproject: ‘Roalddahl redt de wereld’  was een daverend succes. De 
avond is druk bezocht en alle kinderen hebben het werk laten zien in de klas dat ze tijdens het pro-
ject gemaakt hadden.  De recyclemarkt heeft een geweldig eindbedrag 
opgebracht van: 
                        € 411,35 
   Dit bedrag wordt gedoneerd aan het goede doel: 
 

    De speurtocht die door alle klassen was  
uitgezet is gewonnen door Alyssa uit groep 6A! 

Kleding gemaakt 
van afvalmateriaal! 

Schoolbibliotheek 

Opbrengst Unicef 

Opbrengst Unicef is voor Roald Dahlschool 2181,40 ! 

Iedereen bedankt! 

Het leesonderwijs is een belangrijk onderdeel van school. Willen kinderen echt goede lezers worden, is het 
belangrijk dat ze thuis ook lezen en praten over boeken. Op woensdag 22 mei is er weer een inloopmoment 
voor ouders in de BSB. Wanja Visser van Bibliohteek Hoorn praat met u over leesmotivatie  van uw kind(eren). 
Hoe kunt u uw kind gemotiveerd maken voor het lezen. U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon bin-
nenlopen.  

Bijeenkomst voor ouders over leesmotivatie op 22 mei 



 
 

 
Aanmelden broertjes en zusjes 

Wij willen heel graag meer inzicht in het aantal aanmeldingen van nieuwe kleuters voor de komende jaren. Der-
halve willen wij u vragen uw jongere kind(eren) alvast te registreren. U kunt hiervoor een mail sturen naar  
janneke.vagevuur@stichtingpenta.nl. In de mail vermeldt u naam, geboortedatum en adres van uw kind(eren). 
Het betreft hier dus geen formele aanmelding, maar een registratie.   
Kinderen die in het schooljaar 2020-2021 vier jaar worden, moeten worden aangemeld vóór 1 april 2020.  

Avond mediawijsheid februari 2019 

De meeste basisschoolkinderen hebben toegang tot het internet thuis, en stukje bij beetje maken ze ook gebruik 
van mogelijkheden zoals social media en games. Kortom, het gaat goed met de toegang tot internet. Maar hoe 
ga je hier als ouder mee om? In een presentatie op 5 februari hebben we gekeken en gepraat over een aantal 
feiten, tips en cijfers.  
 
Om te leren omgaan met de nieuwe media is vooral media-opvoeding nodig, van school, maar ook van ouders. 
Mediawijs wordt een kind niet vanzelf, en ouders moeten hier een belangrijke rol in spelen. Kinderen kunnen 
namelijk nog niet goed onderscheid maken tussen echt en nep. Ze hebben er nog niet een goede context voor. 
Kinderen hebben simpelweg nog te weinig oefening gehad in leren zien hoe de wereld in elkaar steekt. Ze moe-
ten nog leren wat het verschil is tussen fantasie en de werkelijkheid. Dat ontwikkelen ze terwijl ze opgroeien en 
als ouder kun je daarbij helpen door het met ze te hebben over wat ze zien en doen. Om zelf ook mee te kijken 
is voor veel ouders gelukkig vanzelfsprekend op de Roald Dahl. Zeker bij Youtube of games kunnen er tenslotte 
zomaar dingen te zien zijn waar je ze liever nog niet mee wil belasten, of waar ze nog niet goed raad mee weten. 
Ook in kinderfilmpjes op Youtube kunnen ineens nare dingen zijn ingevoegd. Zelfs bij Youtube Kids voor kin-
deren is het niet 100% veilig is gebleken helaas. 
 
Leerlingen in hogere klassen hebben soms al een smartphone, en gebruiken WhatsApp. Kinderen weten nog 
niet goed hoe schriftelijke communicatie over kan komen. Beledigen en grappen maken over anderen komt via 
een tekstberichtje veel harder over, maar is veel sneller en makkelijker om te doen. Omdat veel communicatie 
via lichaamstaal en stem wordt overgebracht, kunnen er ook snel misverstanden ontstaan. Ook cyberpesten ligt 
op de loer. Op www.stoppestennu.nl staan goede tips om hiermee om te gaan.  
 
Smartphones en tablets kunnen de nachtrust verstoren die opgroeiende kinderen hard nodig hebben. Omdat ze 
te lang ermee spelen, en vanwege blauw licht. Een flinke tijd voor het slapen gaan stoppen is dan ook aan te ra-
den. Licht filter apps bestaan ook en helpen iets, maar niet 100%. 
 
Kinderen spelen ook games. Dit is leuk en vaak ook sociaal, maar ook worden er soms games gespeeld waar de 
leeftijdsaanduiding voor oudere kinderen op staat. De opgroeiende hersenen van kinderen kunnen nog niet 
goed echt van nep onderscheiden, en dus ook het gedrag van hoofdpersonen uit games word niet goed in con-
text geplaatst. Kinderen worden afgestompt door het geweld en dit werkt door in hun houding ten opzichte van 
de wereld. Kinderen zijn namelijk geen volwassenen; hun hersenen zijn nog niet “af”. Kortom, net als alcohol 
hebben games invloed op de zich ontwikkelende hersenen. Het beste is om hier rekening mee te houden. Laat je 
kind voor de leeftijd geschikte games spelen, en liever niet games voor oudere kinderen spelen, tot het wat ou-
der is. Laat zeker kinderen van andere ouders het niet bij je thuis spelen, je weet niet of zij daar toestemming 
voor hebben gegeven. Praat met je kind over wat het doet en ziet, en geef de context die ze misschien nog mis-
sen. Leg uit wat echt en nep is, en hoe we in de echte wereld met elkaar omgaan. Praat ook over hoe ze zich 
voelen bij wat ze zien en als ze hebben gegamed ten opzichte van andere activiteiten.  
Wees en blijf betrokken 

Onze kinderen zullen opgroeien in een wereld vol online activiteit. Dat is leuk, biedt kansen en kan een mooie 
toekomst worden. Blijf als ouder betrokken, praat met je kinderen maar ook met elkaar als ouder. Ben je op 
zoek naar meer opvoedingsgerelateerde informatie? Kijk dan eens op de websites van www.mediawijzer.net. 
Antwoorden op vragen over mediaopvoeding zoals gebruik van sociale media, smartphones en gaming krijg je 
op www.mediaopvoeding.nl. 

mailto:janneke.vagevuur@stichtingpenta.nl?subject=registratie%20toekomstige%20leerling
mailto:janneke.vagevuur@stichtingpenta.nl?subject=registratie%20toekomstige%20leerling
http://www.stoppestennu.nl
file:///C:/Users/Monique.Spel-Sijbran/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OR0NB1XJ/www.mediawijzer.net
file:///C:/Users/Monique.Spel-Sijbran/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OR0NB1XJ/www.mediaopvoeding.nl


 
 

 

Sportdag groep 4 t/m 8 
 
Vrijdag 14 juni is de sportdag voor groep 4 t/m 8 bij de Blauwe Berg. 
Via de volgende link kunt u zich aanmelden als hulpouder: inschrijffor-
mulier hulpouder sportdag 
 

Laatste kans opgeven hockeytoernooi groep  
3 t/m 8 
 
Via deze link kunt u uw zoon/dochter nog opgeven 
voor het hockeytoernooi bij WFHC op zaterdag 29 
juni. Inschrijven kan nog tot uiterlijk maandag 20 
mei. Verdere informatie over het toernooi vindt u 
door op de link te klikken.  
 

Sportactiviteiten 

Op 8 mei speelde het Zoldertheater de voorstelling ‘koe aan zee’ bij ons op school voor de kleuters. De voorstel-
ling werd betaald vanuit de ouderbijdrage. De kleuters hebben ontzettend genoten! 

Koe is op vakantie, geit en eend zijn mee 
samen op de trekker, lekker naar de zee. 

Hallo, hoge golven, dag duinen en het strand 
dit is het fijnste plekje, van het hele land. 

Hiermee zijn we het thema over water begonnen.  

Thema water in de groepen 1/2 

https://forms.gle/aMR851R1Z3bgx5ta9
https://forms.gle/aMR851R1Z3bgx5ta9
https://forms.gle/gfzJZJg1U2sgnpnV6


 
 

 
Huttenbouw Bangert & Oosterpolder 

di 20 t/m vr 23 augustus 2019 
 

Dé huttenbouw voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 woonachtig in de wijk Bangert &  
Oosterpolder! Deze editie vindt plaats van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 augustus aan de Rijweg bij het gemaal. Het 
thema dit jaar is De Gouden Eeuw. 
De inschrijving voor de Huttenbouw B&O start aanstaande maandag 20 mei vanaf 20.00 uur via de website. 
Meer informatie op www.stichtingbno.nl/huttenbouw 

http://www.stichtingbno.nl/huttenbouw

