
 

 

 

                

                

  

  

Nieuwe schoolgidsen 
De afgelopen week hebben de kennismakingsgesprekken 

plaatsgevonden. Het was fijn voor de leerkrachten en 

hopelijk ook voor u om elkaar kort, in levende lijve te 

kunnen spreken.  
De ouders van de groepen 3 en 4 

hebben bij dit gesprek onze nieuwe  

schoolgids, bestemd voor deze groepen  

ontvangen. Bent u ook benieuwd naar de 

inhoud? Klik dan hier. 

 

De schoolgids voor groep 1-2 geven wij mee aan ouders 

van nieuwe kleuters. De schoolgidsen kunt u ook digitaal 

inzien op onze website.  

Op dit moment werken we aan de schoolgidsen voor de 

groepen 5-6 en 7-8. Zodra deze uitkomen, zullen wij u 

hierover informeren.  

 

Thuisonderwijs 
In deze coronatijd kan het gebeuren dat uw kind thuis 

moet blijven, maar niet zo ziek is dat hij/zij niets voor 

school kan doen. Op dat moment kan uw kind aan de slag 

met het thuisonderwijs. Kinderen vanaf groep 3 kunnen 

sowieso altijd thuis digitaal werken aan hun 

leesvaardigheid/spelling en rekenen. Zij zijn bekend met 

deze inlogprocedure die het zelfde is als tijdens de 

lockdown van het voorjaar.  

Het is helaas wel zo dat wij geen chromebooks meer 

kunnen meegeven naar huis.  

Indien noodzakelijk kunt u bij vragen m.b.t. het 

thuisonderwijs de leerkracht na schooltijd benaderen.  
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Leerlingen groep 1-2 zelfstandig de school in 

Het weer begint minder aangenaam te worden om buiten te 

verzamelen met de groepen 1-2. Vandaar dat na de 

herfstvakantie de leerlingen van deze groepen zelfstandig de 

school ingaan, zoals we vaker deden op regenachtige dagen.  

Om 8:20 uur staat iedere ochtend één leerkracht van groep 1-

2 buiten samen met een lid van het managementteam. De 

overige leerkrachten zijn aanwezig in de groep.  

Op deze manier komen de kinderen gespreid binnen en is er  

ook meer tijd om de handen te wassen en rustig de groep in 

te gaan. Met ouders van kleuters die voor het eerst naar 

school gaan, worden persoonlijke afspraken gemaakt.  

 

 

Smartwatches op school 

De huidige digitale wereld brengt met zich mee dat de 

smartphones niet meer weg te denken zijn uit ons leven. Wij 

hebben hier op school afspraken over gemaakt. Wij 

constateren nu echter dat meerdere leerlingen een 

smartwatch dragen. Een mooie gadget, maar wel één die voor 

behoorlijk wat afleiding kan zorgen in de klas en voor uw kind. 

Denk hierbij o.a. aan pushberichtjes of telefoontjes die binnen 

komen tijdens de lessen. Daarnaast kunnen sommige watches 

ook gebruikt worden voor spelletjes of als rekenmachine.  

Wij hopen dat u als ouder begrijpt dat het in het belang van 

uw kind niet wenselijk is dat de smartwatch gebruikt wordt 

voor iets anders dan als horloge. Mocht de leerkracht 

constateren dat dit wel het geval is, dan zal de leerkracht 

vragen de smartwatch in te leveren en kan uw kind deze na 

schooltijd weer ophalen.   

https://www.flipsnack.com/FC8B9C88B7A/schoolgids-roald-dahl-groep-3-4.html
https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-24747/pagina/roald_dahlschool__schoolgids__jaarkalender.html
http://www.roalddahlschool.nl/


  

 

 

 

 

 

 

  

Verkeersveiligheid en verlichting 

Nog even en dan is het weer herfst. Het is dan ’s ochtends 

weer donkerder als u naar school gaat. Daarom is het nu tijd 

om de verlichting op de fietsen van de kinderen en uzelf te 

controleren. In de week van 26 tot en met 30 oktober vindt de 

actie ‘Zichtbaarheid’ vanuit Veilige Verkeer Nederland plaats. 

In de volgende nieuwsbrief hoort u wat het inhoudt. 

Vreedzame school, blok 2: 

We lossen conflicten zelf op 
 

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken 

komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren 

we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze 

bij het leven horen.  

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op 

een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor 

dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?  

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken 

van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van 

het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere 

partij is de verliezer. 

 

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig 

moeten worden voordat ze na kunnen denken over een 

oplossing. 

We noemen dat ‘afkoelen’. 

Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de 

klas een goede manier is om rustig te worden. We 

noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in 

de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken- 

blokje  en wat de kinderen meer bedenken.  

Er worden ook afspraken  over gemaakt , bijvoorbeeld dat 

je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of 

meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog 

niet afgekoeld is.  

Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk 

is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een 

oplossing. 

 

Tip voor thuis: opstekers en afbrekers 

 

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? 

Vraag er naar en praat er over. Laat uw kind weten 

wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft.  

Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.  Doet u dat zelf ook 

naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.  

Voor de ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 6: 

bespreek de kletskaart van blok 2 met uw kind. U vindt 

deze op onze website.  

 
 

Taaislijmziekte 

Heeft u zelf Cystic fibrosis, ook wel taaislijmziekte genoemd, 

dan willen wij u vragen dit door te geven aan de directie. Op 

school is namelijk een leerling die deze ziekte ook heeft. (n.b.: 

dit is geen besmettelijke ziekte). Als gevolg van de 

Coronamaatregelen is het contact tussen andere volwassenen 

dan de leerkracht en deze leerling momenteel niet aan de 

orde. Toch willen wij u vragen, indien van toepassing, dit te 

melden. 

 

Extra (vakantie)verlof onder schooltijd 

Voor het aanvragen van de extra verlof onder schooltijd 

houden wij ons aan de regelgeving van de leerplichtwet.  Wij 

kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als alle 

benodigde stukken aanwezig zijn én de aanvraag uiterlijk 8 

weken voorafgaand aan het verlof wordt ingediend.  

Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar.  

 

Verjaardag vieren in groep 1-2 

Op basis van de huidige maatregelen is het weer mogelijk dat 

één ouder de verjaardag van de  kleuter  bijwoont. Wij vragen 

u hiervoor een afspraak te maken met de leerkracht van uw 

kind.  Wanneer de maatregelen worden aangepast, kan hier 

een verandering in optreden.  

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-102813/pagina/roald_dahlschool__vreedzame_school.html
https://www.hoorn.nl/leerplicht
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Vakantiespelen Hoorn 

In de herfstvakantie is er weer genoeg te beleven voor de 

kinderen uit de gemeente Hoorn. Aan het eind van deze 

nieuwsbrief treft u de flyers aan met meer informatie. U 

kunt uw kind vanaf 3 oktober opgeven via de website van 

sport en cultuur Hoorn.  

Opleidingsniveau ouders 

In het verleden was de bekostiging van de het basisonderwijs 

onder andere gekoppeld aan het opleidingsniveau van de 

ouders. Dat is echter niet meer het geval. Daarvoor in de 

plaats is de schoolweging gekomen waarin een aantal factoren 

wordt meegenomen, zoals populatie in de wijk, percentage 

werkenden etc. Dat betekent dat wij deze gegevens zullen 

verwijderen uit het leerlingadministatiesysteem. Tevens zullen 

we deze gegevens niet meer vragen op het 

aanmeldingsformulier 

Kinderboekenweek 2020: terug in de tijd 

Op 30 september start de kinderboekenweek. Net als 

andere jaren hebben wij ook nu weer een 

kinderboekenkraam staan (vanaf 6 oktober). Wij brengen 

met de kinderen een bezoek aan de kraam, zodat zij met 

u kunnen bespreken welke leuke kinderboeken er weer 

zijn. Helaas kunt u zelf geen bezoek aan de kraam 

brengen. Wel is het mogelijk om kinderboeken ( of een 

mooi boek voor uzelf) te bestellen. Als school krijgen wij 

10% van de verkoopopbrengst. Wij kopen hiermee weer 

nieuwe boeken voor onze eigen bibliotheek.  In de loop 

van de week krijgt uw oudste kind een bestelformulier 

mee. U kunt het formulier inleveren bij de Read Shop in 

het winkelcentrum. Wij  hopen dat u hier gebruik van zult 

maken!  

Bibliotheek Hoorn organiseert ook dit jaar weer leuke 

activiteiten. Voor meer informatie zie de flyer.  
 

http://www.sprotencultuurhoorn.nl/
https://www.bibliotheekhoorn.nl/dam/Educatie/Downloads/flyer-kinderboekenweek2020.pdf


Beslisboom Covid-19 kinderen 0 t/m groep 8 

Aan de hand van onderstaande beslisboom kunt u beoordelen of uw kind wel of niet naar school of opvang mag.  

  

 

 

 


