
 

 

 

                

                

  

  

De veiligheidsbeleving van onze leerlingen 

In november hebben we weer de jaarlijkse digitale 

veiligheidsthermometer afgenomen bij onze leerlingen uit 

de groepen 5-8. Leerlingen beantwoorden anoniem vragen 

op het gebied van: 

• Veiligheidsbeleving 

• Het optreden van de leraar 

• De opstelling van de leerling 

• Welbevinden 

• Fysieke veiligheid 

• Sociale veiligheid 

• Psychische veiligheid 

• Materiele zaken 

 

 

Net als vorig schooljaar, scoren onze leerlingen op alle 

onderdelen boven de norm. Dat betekent niet dat wij daar 

geen aandacht meer aan besteden. In onze lessen 

Vreedzame school praten we hier met onze leerlingen 

over. Daarnaast gaat de leerkracht over deze onderwerpen 

in gesprek met de groep/kleine groepjes leerlingen/ 

individuele leerlingen als dit wenselijk is. De resultaten van 

de Schoolveiligheidsthermometer worden gedeeld met de 

Inspectie van onderwijs.  

 

Daarnaast hebben we ook in de groepen 3 en 4 een 

vragenlijst afgenomen. Deze was niet anoniem. Aan de 

hand van de opmerkingen van de leerlingen voeren de 

leerkrachten gesprekjes met de leerlingen als daar 

aanleiding voor is.  

 

 

  

 

De thema’s op onze school 

Op de Roald Dahlschool werken wij thematisch. Dat betekent 

dat wij onze lessen integreren in het thema van een bepaalde 

periode. Inmiddels zijn de leerlingen bezig met het tweede 

thema van dit schooljaar en sluiten ze dit voor de 

kerstvakantie af.  

 

Hierbij een overzicht van de huidige thema’s en het thema na 

de kerstvakantie.  

Thema tussen herfst- kerstvakantie:  

Groep 1/2 : Beroepen: Bakkerij 

Groep 3: Bakkerij 

Groep 4: Jij en ik 

Groep 5 en 6: Kleding 

Groep 7 en 8: Kunst 

 
Tussen kerstvakantie en voorjaarsvakantie: 

 Groep 1/2 : Kunst/Gouden Eeuw 

Groep 3: Dierenwinkel 

Groep 4: Wanneer was dat? 

Groep 5 en 6: Prehistorie Grieken/Romeinen 

Groep 7 en 8: Amerika/Afrika/Azië en Oceanië 

In de Fiep app houden de leerkrachten jullie op de hoogte van 

wat er in de klas gebeurt. Op onze website vindt u hier ook 

nog informatie over.  
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Uit de MR vergadering: het continurooster 

Op dinsdag 19 november 2019 heeft weer een MR-

vergadering plaatsgevonden. Op deze plek in de nieuwsbrief 

willen we u informeren over een van de vele besproken 

onderwerpen. Al enige tijd wordt in de wandelgangen van 

de school gesproken over de mogelijkheid van het invoeren 

van een continurooster. Ouders van nieuwe kinderen 

vragen erom, scholen om ons heen starten ermee en ook op 

de Roald Dahlschool wordt over een nieuw rooster 

nagedacht.  

Het invoeren van een nieuw rooster is niet zomaar gebeurd. 

Dat is een heel proces, waarbij veel komt kijken. Er is al veel 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het rooster 

en de voor- en nadelen van de verschillende opties.  

Een eerste stap in het invoeren van een ander rooster is het 

informeren van leerkrachten. Zij hebben een belangrijke 

stem in dit proces, omdat de werktijden moeten voldoen 

aan de eisen die de CAO stelt. Daarna volgt een enquête die 

u, als ouders en verzorgers kunt invullen. Óf het 

continurooster, in welke vorm dan ook, daadwerkelijk zal 

worden ingevoerd, hangt van allerlei factoren af. We 

houden u op de hoogte van de ontwikkelingen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Marina Hoogendijk gaat ons verlaten 

Beste ouders, 

Wellicht heeft u al vernomen dat ik na de kerstvakantie naar 

Noord-Brabant ga verhuizen. Mijn vriend komt uit Helmond 

en wij hebben een mooi plekje gevonden in de buurt van 

Den Bosch om daar samen te gaan wonen. 

Via deze weg wil ik u allen bedanken voor de vriendelijke 

groet iedere ochtend, de fijne samenwerking en het 

vertrouwen in mij als leerkracht om, samen met vele van u, 

uw kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling. Mijn 

eerste leerlingen, hier op de Roald Dahl school, zullen ook 

dit schooljaar de school verlaten. Ik wens hen en hun ouders 

nog een mooie tijd op de Roald Dahl en succes met de 

nieuwe stap naar het VO. 

Ik heb genoten van mijn tijd op de Roald Dahl en heb tevens 

ook veel geleerd. Ik wens u allen een gezegende en 

liefdevolle toekomst toe en samen met uw kinderen nog 

veel plezier op de Roald Dahl. Aan het einde van de 

kerstwandeling kunt u mij vinden om eventueel nog gedag 

te zeggen. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Marina 

 

Ons levenbeschouwelijk onderwijs 

In deze periode besteden we aandacht aan de Advent, de 

periode voorafgaand aan Kerstmis. Met de maatjesgroepen 

vieren we twee keer samen Advent waarbij we kaarsen 

branden en samen zingen. Tevens wordt het verhaal van de 

Sneeuwuil voorgelezen. De sneeuwuil heeft besloten dat er 

bij gebrek aan vrede dit jaar geen kerst komt in het bos. Er is 

veel gekibbel en haas wil zelfs zijn wortel niet delen met 

anderen. De dieren praten over de betekenis van vrede. 

Ook wordt deze periode aandacht besteed aan de reis van 

Jozef en Maria naar Bethlehem en het verhaal van de 

geboorte van Jezus.  

IKC de Kreek 

Na de kerstvakantie gaat de Socrates verhuizen naar het 

nieuwe  schoolgebouw in de Kreek. Dat kan betekenen dat 

er in die periode op de straat voor onze school overlast kan 

zijn van verhuiswagens. Wij vragen om uw begrip hiervoor.  

De leerlingen van de Socrates hebben vanwege de 

verhuizing een week langer kerstvakantie. Vanaf 13 januari 

gaan zij naar school in het nieuwe gebouw.  

In de periode na de kerstvakantie zal de peuterspeelzaal die 

zich aan de achterzijde van onze school bevindt, worden 

verbouwd tot twee lokalen. Zoals de planning nu is, zal 

groep 7B van meester Paul  de voorjaarsvakantie één van 

deze lokalen betrekken. Het lokaal in de Kreek wordt dan 

omgebouwd tot gezamenlijke teamkamer.  

 

Foto’s en privacywetgeving 

Het komt voor dat ouders foto’s maken tijdens schoolse 

activiteiten. Wij hebben daar niet altijd invloed op. We 

vragen u echter om terughoudend te zijn bij het delen van 

deze foto’s met anderen of op internet. Wij gaan ervan uit 

dat ouders hiervoor hun eigen verantwoordelijkheid nemen.  

De kerstwandeling 
vindt plaats op 

donderdag 19 
december. In de brief 

die u heeft ontvangen 
staat de 

aanvangstijd. 



Sinterklaas op school 

Op 4 december heeft de Sint met zijn pieten een bezoek 

gebracht aan onze school. Zij werden door alle kinderen met 

luid gejuich ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 brachten een bezoek 

aan de schatkamer waar ze een cadeau uit mochten kiezen. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hadden voor elkaar 

weer mooie surprises gemaakt.  

 

Jan’s Video Avonturen 

Oud-leerling Jan Deen (15 jaar) heeft een eigen bedrijf voor 

promotiefilmpjes, maar ook voor kinderfeestjes. Normaal 

gesproken maken we hier geen reclame voor, maar voor 

oud-leerlingen doen we dat graag.  Toen Jan nog bij ons op 

school zat heeft hij tevens zijn eerste boek uitgegeven.  

 

 

Grootouders gevraagd!  

Op 22 januari gaan de nationale voorleesdagen van start. 

Wij zouden het leuk vinden als opa’s of oma’s komen 

voorlezen in de groep(en) van hun klein(kind). Zij mogen een 

eigen keuze maken voor een voorleesboek. Na de 

kerstvakantie ontvangen de ouders een bericht in Fiep 

waarbij ze kunnen intekenen voor oma of opa.  De 

voorleesmomenten vinden plaats op 22 en 24 januari van 

8:30 – 8:50 uur.  

Schoolplein en vernielingen 

Het komt helaas voor dat er in het weekend vernielingen 

worden gepleegd op het schoolplein. Uw kinderen en onze 

leerlingen zijn hier dan de dupe van. Wij zouden u willen 

vragen om met elkaar alert te zijn op hetgeen we zien in het 

weekend. Spreken we kinderen/jongeren/volwassenen aan 

op dit gedrag? U kunt ook altijd contact op nemen met de 

politie of met de beheerder van de Kreek.  

Een kerstgroet van ons! 

We willen alle ouders bedanken die zich hebben ingezet 

voor de activiteiten in de afgelopen periode.  

We wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie met 

liefdevolle en gezellige feestdagen.  We zien jullie graag 

weer op maandag 6 januari 2020! 

 

Nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Na de kerstvakantie zal Rowan de Droog op woensdag voor 

groep 3a, 3b, 4a, 4b en 5a de gymlessen gaan verzorgen.  

Hieronder stelt Rowan zich aan u voor: 

 

In de gymzaal ben ik in mijn element. Hier staat bewegen, 

plezier, respect en ontwikkeling centraal. Dit proces is van 

begin tot eind is mooi proces om te mogen meemaken en 

nog mooier om te begeleiden. Ik ben fan van alle sporten (de 

één wat meer dan de ander) en mijn ervaringen zitten in 

voetbal, zwemmen en buitensport.  
 


