
 

 

 

                

                

  

  

Lezen op school en thuis 

Op de Roald Dahlschool besteden we veel aandacht aan 

het leesplezier van kinderen. Vanaf groep 3 wordt er 

iedere ochtend een kwartier zelfstandig gelezen. De 

leerkracht voert in dit kwartier gesprekjes met de 

leerlingen over het lezen of leest zelf een boek. In ons 

leesonderwijs besteden we ook aandacht aan boeken die 

iets meer verdieping geven dan de recreatieve boeken 

zoals Dagboek van een muts. Boeken als Lampje, De zee 

kwam door de brievenbus, Spinder of Sabel hebben ook 

een plekje in onze bibliotheek. De leerkracht brengt deze 

boeken onder de aandacht en we merken dat leerlingen 

deze boeken ook gaan lezen. Het taalgebruik in deze 

boeken stimuleert de gevorderde taalontwikkeling van de 

kinderen.  

Naast het zelf lezen, wordt er dagelijks (interactief) 

voorgelezen op school. Niet alleen bij de jonge leerlingen, 

maar ook in de groepen 8. De 12-jarigen vinden het nog 

heerlijk om te worden voorgelezen. Door (voor)lezen 

wordt de woordenschat enorm vergroot!  

Stichting lezen constateert dat het leesniveau van alle 

kinderen in Nederland aanmerkelijk minder is dan een 

aantal jaar geleden. Het blijkt dat kinderen thuis 

nauwelijks meer boeken lezen. Vaak komt dit doordat 

ouders zelf ook minder boeken lezen en dus geen 

voorbeeld hierin kunnen zijn.   

Bladert u gerust eens door een boek van onze 

schoolbibliotheek. Binnenkort komen er weer nieuwe 

boeken bij!  

 

Van de oudervereniging 

Een nieuw jaar is weer begonnen. Toch willen wij nog even 

terugblikken op de feestmaand van het afgelopen jaar. We 

willen alle ouders die geholpen hebben met versieren en weer 

opruimen graag bedanken. Zonder al die helpende handen is 

zo’n feestmaand een stuk minder feestelijk. Ook willen wij 

alle ouders en kinderen die wat lekkers gemaakt hebben voor 

het Kerstfeest in het zonnetje zetten. Misschien was het een 

enkeling wel opgevallen dat er erg veel hapjes over waren dit 

jaar.  Onze feestcommissie heeft deze hapjes uitgedeeld in 

Avondlicht. Dit was een groot succes en de bewoners van 

Avondlicht willen alle ouders en kinderen van Roald Dahl 

School hartelijk bedanken. 

Onze vereniging is al druk bezig met het nieuwe jaar. Zo 

staan Carnaval en Pasen op de agenda. Uitstapjes staan 

gepland. De Leescommissie gaat op zoek naar nieuwe 

boeken. De sportcommissie kijkt uit naar de verschillende 

sportevenementen.  

Onze vereniging is nog op zoek naar iemand die volgend jaar 

de kascontrole wil doen. De controle vind één keer per jaar 

plaats aan het begin van het schooljaar. Voor ons belangrijk: 

Hebben wij onze financiële zaken op orde? Voor alle ouders 

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 leerkracht van 

uw kind. 

Wij gaan voor een fantastisch 2020! 
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Verbouwing peuterspeelzaal 

Zoals u wellicht heeft gemerkt, wordt er aan de achterzijde 

van de school gewerkt aan de verbouwing van de 

peuterspeelzaal. Er komen twee nieuwe lokalen en een 

extra toiletgroep op die plek. Zoals het er nu naar uit ziet 

kan één lokaal rond de voorjaarsvakantie in gebruik 

genomen worden. Groep 7B zal naar dit lokaal verhuizen. 

Aansluitend zal in het middendeel van de Kreek het huidige 

klaslokaal van 7B worden verbouwd naar een teamkamer 

voor alle medewerkers van IKC de Kreek. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Website Roald Dahlschool 

Onze website www.roalddahlschool.nl heeft een 

metamorfose ondergaan. Zo vindt u er o.a. onze vernieuwde 

schoolgids voor ouders van de leerlingen in groep 1-2. Deze 

schoolgids vervangt het kleuterboekje dat u bij de start op 

school heeft gekregen.  

De website geeft informatie over ons onderwijs, de 

resultaten van de eindtoets, jaarkalender, alle 

nieuwsbrieven en nog veel meer aan.  

Wij horen graag uw mening over de website.  

- Bent u tevreden over de website? 

- Staat alles op de site wat u nodig heeft of ontbreekt 

er nog informatie? 

- Staan er onjuistheden op de site? 

U kunt anoniem uw mening geven via deze link: 

Mening website Roald Dahlschool 

  

Andere schooltijden 

Ons team heeft zich gebogen over de mogelijkheden voor 

een continurooster.  We vinden het daarbij belangrijk om 

gehoor te geven aan de wens om een continurooster, maar 

behouden ook graag de voordelen van het huidige rooster. 

We werken momenteel het volgende model uit:  

4 dagen van 8.30-14.10 uur en 1 dag van 8.30-12.30 uur 

Met dit rooster is het mogelijk om structureel 2 weken 

meivakantie in te plannen en voldoende studiedagen te 

organiseren om de kwaliteit en inhoud van ons onderwijs 

op hoog niveau te houden.  

Voor de teamleden is het van belang dat er in het rooster 

voldoende ruimte is voor een pauze. Tevens veranderen 

door dit rooster onze huidige werktijden.  

Voor u als ouder zal er met andere schooltijden ook veel 

veranderen. De tussenschoolse opvang verdwijnt, de 

naschoolse opvang wordt waarschijnlijk langer.  

Verkeerssituatie en parkeren 

Wij zijn blij om te merken dat nagenoeg alle ouders zich 

houden aan de afspraken m.b.t. het parkeren bij de school. 

Onze medewerkers Fred en Siep lopen dagelijks buiten om 

dit goed te begeleiden. Het is in het belang van úw  en 

ónze kind(eren) dat we aandacht hebben voor de 

veiligheid.  

De verkeerssituatie rondom school is sinds de opening van 

de Socrates veranderd. We zien dat de ouders van de 

Socrates hun weg nog moeten vinden al het gaat om 

plaatsing van fietsen en parkeren van auto’s. Het zal enige 

tijd gaan duren voordat ook daar alle ouders zich bewust 

zijn van de afspraken hieromtrent. We hebben hierover 

contact met de Socrates. We hopen dat u hiervoor enig 

begrip op kunt brengen. U kunt uiteraard altijd zelf een 

ouder vriendelijk aanspreken.  

Daarnaast hebben wij, samen met de verkeerscommissie 

van de school en de wijk  intensief contact met de 

gemeente over de verkeerssituatie. Helaas ziet de 

gemeente vooralsnog geen aanleiding om aanpassingen te 

doen. Mocht er onverhoopt iets voorvallen m.b.t de 

verkeersveiligheid, willen wij u vragen dit bij ons te melden 

in een mail.  

Gevonden voorwerpen 

Van maandag 3-2 tot en met vrijdag 7-2 worden de 

gevonden voorwerpen in de hal aan de voorzijde van de 

school tentoongesteld. Hier staan ook nog diverse schalen 

bij van de kerstviering. Vrijdagmiddag 7-2 worden de spullen 

opgeruimd.  

http://www.roalddahlschool.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KtkpIRy0Zk6V6HSd3Fh19IQF0SmGZaxLkPfj13qbFWNUOU1MS0JMMVhVS0VTVDc3NzlSMVFBNzRUWC4u


Schoolthema Roald Dahl Rocks 

Na de krokusvakantie beginnen we met het schoolthema. 

Op 5 maart wordt het thema afgesloten met een feest van 

17.00 tot 19.00. U wordt hiervoor uitgenodigd. Voor deze 

afsluiting zijn we zoek naar kinderen die een 

muziekinstrument bespelen en een kwartier willen 

optreden. Hiermee wordt geld ingezameld voor nieuwe 

instrumenten die we kunnen gebruiken in de klas. Opgeven 

kan tot 14 februari via de mail van de eigen leerkracht. 

Graag even de naam van het kind vermelden, welk 

instrument ( eigen instrument) en het tijdstip. Op 24 

februari ontvangt u, via de Fiep, een bericht met alle actuele 

informatie voor het feest.  

Met muzikale groet! 

 

 

  

Protestmars in de Bangert Oosterpolder 

Op vrijdag 31 januari hebben leerkrachten, leerlingen en 

ouders van de Roald Dahlschool en de Socrates een 

protestmars gelopen langs de Strip. Onder begeleiding van 

politie en handhaving hebben we aandacht gevraagd voor 

de nood in het onderwijs. Er is structureel meer geld nodig 

om ervoor te zorgen dat het lerarentekort wordt opgelost. 

NH nieuws besteedde hier veel aandacht aan. U kunt dit 

nieuwsitem terug zien via deze link: Protestmars 

1 Ouder & kind weekend 

 

Nationale voorleesdagen 

Op 22 en 24 januari hebben veel grootouders voorgelezen 

in de verschillende groepen, van groep 1-2 tot en met 

groep 7! De kinderen hingen aan de lippen van de 

voorlezers en ook de leerkrachten hebben ervan genoten. 

Onze bestuurder Gea Koops heeft voorgelezen in groep 7. 

De leerlingen van de groepen 8 hebben voorgelezen aan de 

peuters in de Kreek! Er zijn zelfs oma’s en opa’s die vanaf 

nu vaker komen voorlezen in de groep!  

 Op onze website vindt u foto’s.  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/261125/protestmars-voor-beter-onderwijs-trekt-door-zwaag-de-groep-is-enorm

