
 

 

 

                

                

  

  

Start van het nieuwe schooljaar 
De vakantie zit er bijna op. Na het weekend starten we 
weer met veel zin en energie. We hopen dat iedereen een 
fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen veel zin 
hebben om de komende tijd weer in de groep te zijn. Een 
nieuw schooljaar is altijd weer leuk en vooral spannend, 
niet alleen voor u en de kinderen, maar ook voor ons!  
 
In de eerste week worden er veel activiteiten gedaan om 
elkaar (nog) beter te leren kennen. Hierbij maken we  ook 
gebruik van de vernieuwde lessen uit de Vreedzame 
school. Er zullen vakantieverhalen worden gedeeld, maar 
ook vindt de start van de nieuwe thema’s plaats. Kortom, 
we hebben er zin in en we hopen jullie ook! 
 
Toch is de start anders dan we graag zouden willen. Als 
gevolg van de coronamaatregelen hebben we te maken 
met een protocol waarin de richtlijnen voor het 
basisonderwijs worden beschreven.  Deze richtlijnen zijn 
onveranderd ten opzichte van het vorig schooljaar. Dus 
niet even met uw kind de school in, kennismaken met de 
leerkracht of een blik werpen in het lokaal. We kunnen u 
als ouders dus helaas geen kijkje gunnen in de school.  
 
Teneinde u toch iets mee te geven van de sfeer in de 
groepen zullen medio of eind volgende week de 
leerkrachten via Fiep een filmpje sturen van de groep.  
 
Vanwege de maatregelen hebben we in deze nieuwsbrief 
een aantal belangrijke zaken beschreven waarvan wij u 
vragen deze voorafgaand aan de eerste schooldag door te 
lezen.  
 
We wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een 
hele fijne start van het schooljaar! 
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Triage 
Ondanks de maatregelen is er momenteel iets meer ruimte 
om ouders binnen te laten in het gebouw. Dit kan echter 
alleen op afspraak en na schooltijd. Daarnaast vertrouwen 
we erop dat u onderstaande triage-vragen zorgvuldig 
doorneemt en een andere afspraak maakt indien u één van 
de vragen met JA beantwoordt.  
 
 

 

http://www.roalddahlschool.nl/
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Plaatsen van fietsen in de stalling 
De fietsen van de leerlingen worden geplaatst in de 
fietsenrekken. Fietsen die op een andere plek worden gezet, 
zullen worden verplaatst. Wij vragen u tevens de fiets van 
uw kind te voorzien van een goed slot. Afgelopen jaar is het 
voorgekomen dat er fietsen zijn ontvreemd die niet op slot 
stonden. Als school dragen wij hier geen 
verantwoordelijkheid voor.  
 

Bent u op vakantie geweest in een oranje of 
rood land? 
 
Iedereen is door de overheid geadviseerd om het reisadvies 
voor het vakantieland te controleren op 
Nederlandwereldwijd.nl. Het is u afgeraden om op vakantie 
te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een 
negatief reisadvies.   
Bent u op vakantie geweest naar een oranje of rood land, 
dan dient u als ouder tot 14 dagen na de vakantie 
thuis te blijven en mag u niet op het schoolplein komen. Uw 
kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school.   
 

Uw kind(eren) brengen en halen 
Als gevolg van de coronamaatregelen blijven de afspraken 
m.b.t het halen en brengen hetzelfde als voor de vakantie. 
Hieronder treft u deze afspraken aan: 

• Maximaal één volwassene brengt/haalt de kinderen.    

• Kinderen komen zo veel mogelijk lopend of op de fiets 
naar school.    

• Onze deuren gaan vanaf 8.20 uur open.    
 

Zit uw kind in groep 1/2? 
Zitten uw kind(eren) in groep 1/2 én in groep 3 of 4?  
De kinderen van groep 1/2 en ouders nemen de helling van 
het kleuterplein. De leerlingen verzamelen bij de 
leerkracht. De kinderen in groep 3 en 4 gebruiken de trap 
van het kleuterplein bij aankomst. Deze leerlingen lopen 
zelfstandig de school in.  

Bij het ophalen en verlaten van het plein verzamelt u uw 
kinderen en gebruikt u de volledige breedte van de trap.  

Komt u met een kinderwagen? 
U neemt bij aankomst de helling bij het kleuterplein. U 
verlaat het plein via het grote schoolplein (via de helling bij 
het KDV) of u neemt bij aankomst de helling bij het 
kleuterplein. U wacht tot de helling bij het kleuterplein vrij 
is. U gaat namelijk tegen de reguliere richting in. Dit kan pas 
als alle ouders/verzorgers de mogelijkheid hebben gehad 
het plein te betreden.  

Zit uw kind in groep 3? 
De eerste schooldag verzamelen de kinderen met de 
leerkrachten op het kleuterplein. Vanaf dinsdag 18-8 gaan 
de kinderen zelfstandig naar binnen volgens de afspraken 
hier vermeld. 

Zit uw kind in groep 3 t/m 8?  
Uw kind gaat zo veel mogelijk zelfstandig naar school of legt 
het laatste stukje van de route naar school zelfstandig af. 
Uw kind komt via de trap de hoofdentree binnen. Het gedag 
zeggen heeft al elders plaats gevonden. Ouders komen niet 
voorbij de roze tape. 
Laat uw kind zelfstandig naar huis komen of spreek een plek 
af iets verder van school om uw kind op te wachten. Spreek 
een vaste plek af met uw kind voor het ophalen.  

Parkeerplaatsen niet meer afgezet 
Wij mogen helaas geen parkeerplaatsen meer afzetten 
teneinde u meer ruimte te bieden te wachten op uw 
kind(eren). Als de parkeerplaatsen aan de voorzijde niet 
bezet zijn mag u hier wel uw fiets neerzetten of zelf 
wachten. Wij willen u dan ook vragen uw auto aan de 
achterzijde te parkeren teneinde hier ruimte te creëren.  
 
 
 

 

Ons 
ventilatiesysteem 
voldoet aan de 
RIVM eisen! 

Spullen weer mee naar school 
 
De volgende zaken moeten maandag weer mee naar school 
genomen worden: 

• Luizenzak* 

• BSB tas* 

• Groep 1-2: gymschoenen met witte zool  en de naam 

van uw kind daarin vermeld 

*) Mocht deze stuk of kwijt zijn, dan kunt u uw kind € 2,50 
meegeven voor een nieuwe. N.B. nieuwe leerlingen 
ontvangen deze de eerste keer van school.  

Informatieavond voor ouders 
De algemene informatieavond van 3 september voor ouders 
zal in de huidige vorm geen doorgang vinden. In de 
nieuwsbrief van 26 augustus informeren wij u over een 
alternatieve invulling hiervan. Dit geldt ook voor de 
ledenvergadering van de Oudervereniging die op dezelfde 
avond zou plaatsvinden.  
 

 

Gymlessen groep 3-8 
Vanaf maandag zullen de gymlessen weer starten volgens 
de richtlijnen van het RIVM. Kinderen mogen nog niet 
douchen na de gymles. Graag de gymspullen weer 
meegeven: korte broek, shirt en gymschoenen met licht zool 
meegeven. Het gymrooster staat op de website 
 
 

 

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-120585/pagina/roald_dahlschool__schooltijden__vakanties.html


 

Oproep voor luizencontrole 
In samenspraak met Franca Peerdeman, coördinator 
kriebelcontrole, hebben we besloten de kriebelcontrole op 
school weer doorgang te laten vinden. De ouders die zich 
hiervoor hebben aangemeld doen dit alleen bij de groep(en) 
waar hun eigen kind(eren) in zit(ten. V oor meerdere 
groepen zijn er nog geen kriebelouders beschikbaar. De 
eerste controle zal plaatsvinden op woensdag 26 augustus, 
direct na de start van de school. Mocht u  beschikbaar zijn 
en mee willen helpen dan vragen wij u een mail te sturen 
naar francapeerdeman@hotmail.com. Geen hulp voor de 
groep van uw kind(eren) betekent dat  er geen controle 
plaatsvindt. Wij verwachten sowieso dat iedere ouder 
zijn/jaar kind(eren) regelmatig controleert. Voor meer 
informatie verwijzen wij graag naar de website van de GGD 
 

 

Basisrichtlijnen RIVM 
Heeft iemand in uw huishouden benauwdheid en/of koorts? 
Iedereen uit het gezin blijft thuis, ook kinderen van 4-6 jaar. 
Meld dit bij de ziekmelding in Fiep. Als iedereen binnen het 
gezin 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school.  
 

Is iemand uit uw huishouden positief getest op COVID-19? 
Iedereen uit het gezin blijft thuis, ook kinderen van 4-6 jaar. 
Meld dit bij de ziekmelding. Is die persoon 24 uur klachtenvrij, 
blijft daarop volgend iedereen uit het gezin 14 extra dagen 
thuis. 
 

In navolging van de RIVM-richtlijnen sturen wij kinderen naar 
huis bij de volgende klachten:  
● Verkoudheid en niezen bij kinderen in groep 3 t/m 8, tenzij 
het hooikoorts betreft wat (al eens) bevestigd is door een 
huisarts.  
● Hoesten bij kinderen in groep 1 t/m 8  
● Keelpijn bij kinderen in groep 1 t/m 8  
● Moeilijk ademen/benauwdheid bij alle kinderen, tenzij het 
hooikoorts betreft wat (al eens) bevestigd is door een huisarts 
● Tijdelijk minder ruiken en proeven bij kinderen in groep 1 
t/m 8  
● Koorts bij kinderen in groep 1 t/m 8 
 

 
 
Nieuwe collega’s  
 
We hebben dit schooljaar drie nieuwe collega’s in ons 
midden. Hieronder wat informatie.  
 
Groep 6B 
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor! Mijn naam is Germaine 
Belfor en dit schooljaar ben ik fulltime leerkracht in groep 6B. 
Ik ben sinds 2014 werkzaam in het onderwijs en maak nu de 
switch naar, de Roald Dahlschool. Ik heb er enorm veel zin!  
Tot gauw! Groetjes Germaine. 
 
Groep 8B 
Mijn naam is Dayelle Lammers. Afgelopen jaar ben ik 
afgestudeerd aan de Pabo en ik start dit jaar als leerkracht in 
groep 8B op maandag en dinsdag. Vorig schooljaar heb ik mijn 
Lio-stage in deze groep gelopen, dus ik ken de leerlingen en 
de school al goed. Ik heb veel zin om te beginnen!  
 
Onderwijsassistent 
Hallo allemaal! Mijn naam is Malika, ik ben 24 jaar en ik woon 
in Zwaag. Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd als 
pedagoog. Voor sommigen zal ik een bekend gezicht zijn door 
mijn eerdere stages die ik op de Roald Dahl school heb 
gelopen. Komend halfjaar ga ik van maandag tot en met 
donderdag werken als onderwijsassistent. Ik zal in alle 
groepen in de school te vinden zijn. Ik heb er heel erg veel zin 
in! 
 
 
 
 
 

Zit uw kind in groep 1/2/3 en gaat uw kind 
naar de buitenschoolse opvang? 
Wanneer uw kind volgens een vaste planning gebruik maakt 
van de buitenschoolse opvang, dan  vragen wij u om vóór de 
start van het schooljaar dit formulier hiervoor in te vullen. 
 
Voor leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 hoeft u dit niet 
in te vullen omdat wij ervan uitgaan dat zij dat zelf weten.  

Eten en drinken 
De kinderen nuttigen rond 10:30 uur hun meegebrachte 
kleine gezonde tussendoortje en drinken. Rond het 
middaguur eten en drinken ze op school hun meegebrachte 
lunch. Tijdens het eten en drinken  leren we de kinderen dat 
ze dat in stilte doen. Daardoor is er meer aandacht voor het 
eten en is dit een mooi breinmomentje! 

  
 

Germaine                      Dayelle                                  Malika 
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