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Start van het nieuwe schooljaar

Contact met de leerkracht van uw kind

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er alweer
op. Een andere start dan anders, maar de kinderen en
leerkrachten zitten er weer volop in! In de eerste periode
besteden we veel aandacht aan de omgang met elkaar. Dit
doen we met de Vreedzame school.

Onder de huidige omstandigheden is het voor u als ouder
minder makkelijk om contact te maken met de leerkracht van
uw kind(eren). We zijn op de hoogte van het feit dat er binnen
de Fiep app wel een mogelijkheid voor bestaat. Deze hebben
we echter uitgezet. Ons team heeft niet de beschikking over
een zakelijke telefoon en zou dergelijke berichten dus
ontvangen op de privételefoon. Dat vinden wij niet wenselijk.
Mocht u iets door willen geven aan de leerkracht, dan kunt u
hiervoor (telefonisch) contact opnemen met de administratie.
De administratief medewerkster geeft dit dan door aan de
leerkracht. Ook voor het maken van een afspraak kunt u
bellen met school. De leerkracht neemt dan zelf contact met u
op.

In deze nieuwsbrief treft u o.a. de belangrijkste
schoolafspraken aan. Wij verwijzen u ook graag naar onze
schoolgids(en) die u op de website terug kunt vinden. Daar
staat veel informatie in over hoe wij als school ons
onderwijs vorm geven.
Zoals reeds vermeld in de vorige nieuwsbrief gaat de
informatieavond van 3 september niet door. De komende
weken ontvangt u op een andere wijze van de leerkracht
deze informatie.

Privacywetgeving
Bij het aanmelden van uw kind(eren) heeft u een brief
ondertekend in het kader van de privacywetgeving.
Middels deze melding willen wij u erop attenderen dat u
ten alle tijden schriftelijk terug kunt komen op de door u
gegeven toestemming. Mocht dit voor u van toepassing
zijn, kunt u bij de administratie van onze school een
formulier ophalen waarop u de aanpassingen kunt
doorgeven. Wij gaan ervan uit dat de door u gegeven
toestemming onveranderd blijft zolang wij geen
aanpassing hierop ontvangen.

Omdat verzender en ontvanger van een boodschap niet altijd
dezelfde interpretatie van een geschreven bericht hebben,
gaan wij niet in op inhoudelijke mails die betrekking hebben
op het onderwijs aan uw kind(eren). Wij vragen u hiervoor
dan ook telefonisch contact op te nemen met de leerkracht..

Gezinsleden die worden getest op Corona
Wanneer één van de gezinsleden van een van onze
leerlingen moet worden getest op Corona omdat er sprake is
van klachten, dan blijven de overige gezinsleden thuis totdat
de uitslag bekend is. Bij een negatieve uitslag, dus geen
besmetting, kan iedereen weer naar school. Is er echter wel
sprake van besmetting, volgen we het protocol van het
RIVM. Aan het eind van deze nieuwsbrief staan de
richtlijnen opnieuw vermeld.

L

Onze schoolafspraken

Gedragsprotocol

In school:
• Rijdende objecten zoals skeelers, skateboards, schoenen
met wieltjes en stepjes mogen niet meegenomen worden
naar school.

Op onze school is een gedragsprotocol aanwezig met daarin
de gedragsregels voor alle teamleden, kinderen en de
ouders. Deze regels hebben betrekking op onderwerpen als:
pesten, seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, privacy etc.
U vindt het gedragsprotocol terug op onze website. In het
protocol is o.a. omschreven dat ouders in het geval van
pestgedrag zich terughoudend opstellen in het zelf oplossen
van de problemen. Dat betekent dat er geen rechtstreeks
contact wordt opgenomen met de betrokken kinderen en
hun ouders. U kunt ervan uitgaan dat de leerkracht een
pestprobleem altijd serieus neemt en dat daarover
gesproken wordt. Wij verstrekken u géén informatie over de
maatregelen m.b.t. andere leerlingen.

In de groep:
• Traktaties: leerlingen mogen één kleine traktatie uitdelen
in de klas. Ze gaan niet de klassen rond;
• Voor het volgen van ons onderwijs is een mobiele
telefoon niet nodig. Toch begrijpen we dat kinderen deze
bij zich dragen voor contact met thuis. Wij staan niet toe
dat de mobiele telefoon wordt gebruikt in de klas, in de
gang/toilet, of op het speelplein onder schooltijd. De
leerling is zelf verantwoordelijk voor de telefoon. In de klas
is een verzamelbakje voor de toestellen.
• Speelgoed/knuffels etc. van thuis mogen alleen worden
meegenomen als de leerkracht dat heeft aangegeven (of bij
speelgoedmiddag bij de kleuters);
• In de klas kunnen de kinderen hun sleutels kwijt in een
sleutelbakje; Gevonden sleutels liggen bij de conciërge.
• In de klas dragen de leerlingen geen petjes en eten ze
geen kauwgom;

Heeft u uw
jongste kind(eren)
al aangemeld?

BSB-tas
Iedere nieuwe leerling ontvangt van school éénmalig een
BSB-tas. Bij het lenen van de bibliotheek boeken in de BSB
moet deze tas ten alle tijden worden gebruikt. Wanneer de
tas kapot is, of zoekgeraakt, kunt u een nieuwe tas
aanschaffen bij de administratie/concierge voor € 2,50.

Klik hier.
Oordopjes/koptelefoons

Stabilo pen
Iedere leerling krijgt in groep 5 van school éénmalig een
stabilo-pen. Met deze pen wordt geschreven in de groepen
5 t/m 7. Is de pen stuk of zoekgeraakt, moet een nieuwe
pen worden aangeschaft. Dat kan ook op school bij de
administratie tegen betaling van € 7,50. In groep 8 mogen
de kinderen ook hun eigen schrijfgerei meenemen, mits
deze blauw schrijft.
Ziekte of afwezigheid van de leerkracht:
Wanneer een leerkracht onverhoopt ziek of door andere
omstandigheden niet aanwezig is en er geen vervanging is,
zal u worden gevraagd uw zoon/dochter thuis te houden.
Wanneer dit écht niet mogelijk is, zullen wij uw kind
opvangen in een andere groep.

Peuterspeelschool SKH bij ons op school
Stichting Kinderopvang Hoorn is in onze school sinds vorige
week een peuterspeelschool gestart. Door onze
samenwerking met SKH maken kinderen die hier naar toe
gaan op jonge leeftijd al kennis met de Roald Dahlschool.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van
Peuterspeelscholen SKH.

In groep 3 ontvangen de leerlingen een eigen setje
oordopjes voor het gebruik van de chromebooks. Kinderen
zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
De leerlingen van hogere groepen hebben in 2018-2019 een
koptelefoon ontvangen. Is deze inmiddels kapot dan wordt
een setje oordopjes aangeschaft via de administratie à 3,00.
Het is niet de bedoeling dat kinderen een koptelefoon van
thuis meenemen. Deze mag niet worden gebruikt op school
en moet mee naar huis worden genomen.

Kinderzeer
In één van de groepen is krentenbaard (Impetigo, ook wel
kinderzeer genoemd) geconstateerd bij een leerling. Ouders
van de betreffende groep zijn inmiddels geïnformeerd via de
ouderapp. Wij vragen u om een melding te doen bij de
leerkracht als uw kind kinderzeer heeft, dan kunnen wij de
ouders van de groep berichten. Daarnaast zijn wij als school
verplicht een melding te doen bij de GGD als er meer dan
twee kinderen in een groep besmet zijn.
Kinderen die kinderzeer hebben kunnen gewoon naar
school. Op de site van het RIVM leest u hier meer over.

Oudervereniging

Verzekeringen & aansprakelijkheid

Een nieuw schooljaar is weer begonnen. Op 3 september
stond de algemene ledenvergadering gepland maar dat kan
als gevolg van de Coronamaatregelen niet plaatsvinden op
de manier waarop we dat gewend zijn. Als oudervereniging
zijn we bezig hier een andere vorm voor te bedenken.
Zodra dit bekend is zullen wij u hierover informeren.

De school streeft naar optimaal veilige situaties, maar
ongelukjes kunnen altijd plaats vinden. De school gaat ervan
uit dat alle kinderen WA-verzekerd zijn.

Henk de Ruiter (voorzitter) en Mirjam van Exter (secretaris)
hebben hun functie neergelegd. We willen ze ook bij deze
hartelijk danken voor hun inzet. De functie van Mirjam is
overgenomen door Remko Saalbrink en de functie van
Henk is overgenomen door Yvonne Marcus. Hierdoor is er
een vacature ontstaan als voorzitter van de
sportcommissie. Dus lijkt het jou leuk als voorzitter van
sportcommissie aan de slag te gaan en samen met school
een mooi sportaanbod voor de kinderen samen te stellen?
Meld je dan aan door een mail te sturen
naar secretaris@ovrds.nl
Ook voor alle overige ideeën, tips, vragen en opmerkingen
is dit e-mailadres te gebruiken.
Verder rest ons te zeggen dat we er naar uit kijken om ook
voor komend jaar weer leuke extra activiteiten voor onze
kinderen te organiseren!
Groetjes,
De oudervereniging

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 10
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

De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of
beschadigen van kleding, brillen, fietsen etc.. Wanneer
onder schooltijd aan spullen van een leerling schade
ontstaat waarbij niet duidelijk is wie daarvoor verwijtbaar is,
zullen de kosten daarvoor geheel bij de ouders liggen.
Wanneer wel duidelijk is wie verwijtbaar is voor de ontstane
schade, kan deze schade door de benadeelde ouders
worden verhaald op de WA verzekering van de (ouders) van
de veroorzaker. Als school en leerkrachten dragen wij geen
verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met
materiele zaken zoals kleding, brillen, fietsen .

Verkeersactie de scholen zijn weer begonnen
Vrijdagochtend 21 augustus hebben 8 leerlingen uit groep 8
van onze school de automobilisten op de Strip laten weten
dat de scholen weer zijn begonnen. Deze actie is
gecoördineerd in samenwerking met de gemeente Hoorn,
Veilig Verkeer Nederland, de politie en de verkeersouders
Hoorn (zie link)
Agente Mariëlle Spruijt van politie Hoorn hield de auto’s aan
waarna de leerlingen een flyer uitdeelden met de
mededeling dat de scholen weer zijn begonnen en of zij
extra wilden opletten in het verkeer.
Wij kijken terug op een geslaagde actie en vragen u om ook
weer extra rekening te houden met kinderen die lopen of
fietsen van en naar school. Voor de leerlingen die hebben
meegeholpen aan de actie; bedankt, jullie hebben het super
gedaan!
Met vriendelijke groet,
Sanne Algra-Takken
Verkeersouder Roald Dahl

Muziek op de Roald Dahlschool

Vreedzame school: We horen bij elkaar

Muziek neemt al enkele jaren een vaste plek in in ons
onderwijs. Daar zijn we best trots op!

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken
over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het
ordelijk houden van de klas.

Afgelopen schooljaar hadden we het schoolproject ‘Roald
Dahl rockt’ en deden de groepen 6 mee aan de landelijke
muziekwedstrijd ‘ Langlevendemuziekshow’.
Tijdens het muziekproject speelden kinderen op hun
instrumenten ‘met de pet’. Dit leverde een leuk geldbedrag
op. Daarvan zijn nieuwe instrumenten aangeschaft. Zie
afbeelding.
De deelname van de groepen 6 aan de muziekwedstrijd
leverde een eervolle plaats op in de halve finale. We werden
tweede van de provincie!
Als beloning voor deze prestatie trakteert de organisatie
‘Méér muziek in de klas’ de leerkrachten op een
muziekworkshop voor deskundigheidsbevordering.
Daarnaast is er door die organisatie financiële ruimte
gecreëerd voor 7 extra muziekuren. Die zullen worden
ingevuld door de vakdocent Muziek, meester Ronald.

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig
dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen
hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar
waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een
opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand
maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets
met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het
is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander
krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen
uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de
mening van anderen.
Kletskaarten groep 1 t/m 6
Met behulp van de kletskaarten kunt u in gesprek met uw
kind(eren) over hetgeen ze geleerd hebben in de Vreedzame
school. U vindt de kaarten van blok 1 op onze website.

Het wordt vast en zeker weer een muzikaal jaar op de Roald
Dahlschool!
Meester Ronald

Lio-stagiair in 1/2C

Dronefoto’s van de groepen 8!
Beide groepen 8 hebben anders dan anders afscheid
genomen van hun basisschooltijd. Hebben we normaal
gesproken na afloop van de musical een gezellige avond
met leerlingen, team en ouders, nu kon dat helaas geen
doorgang vinden. Om toch iets bijzonders te doen, hebben
we dit jaar dronefoto's van de beide groepen laten maken.
Deze foto's zijn belangeloos gemaakt door
Kevin Engelen Meester van Droneloket.
We wensen al onze leerlingen van groep 8 veel succes op
de middelbare school!
.

Hallo! Mijn naam is Nina Broeke. Ik ben
20 jaar en ik zit in mijn laatste studiejaar
Aan de IPabo. Ik kom dit jaar in
Groep 1/2C mijn lio-stage lopen en kijk
er naar uit alle kinderen te ontmoeten.

Familiefestival Vrij
De eerste editie van Festival VRIJ vindt plaats op 20
september 2020. Het is een prachtig familiefestival voor
kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders. En het is meteen een
hele bijzondere editie om nooit te vergeten in deze tijd.
Een tijd waarin thema’s zoals verbinden, liefde, bewustzijn en
de natuur nog belangrijker zijn geworden.
Dans, lach en speel samen met je kind! Met leuke workshops.
Voor meer informatie klikt u hier.

