
 

 

 

                

                

  

  

Gemis aan oudercontact in deze tijd 

De maatregelen zijn in de afgelopen weken strenger 

geworden. Hopelijk gaat dit een positief gevolg hebben op 

het aantal besmettingen om ons heen.  

Zelf wilden we graag onze deuren weer wat meer voor u 

open zetten. Het voelt onwennig dat we u als ouders zo 

weinig spreken en dat de terloopse ontmoetingen 

ontbreken. Gelukkig hebben wij met velen van u kunnen 

kennismaken tijdens de gesprekken in september.  

We realiseren ons dat het ook voor u onwennig moet 

voelen.  

 

We horen dat de filmpjes via FIEP erg op prijs worden 

gesteld. Deze zijn redelijk arbeidsintensief om te maken, 

ook al lijkt het soms een eenvoudige handeling. We dagen 

onszelf uit om u met regelmaat via film of foto een blik te 

geven in de school. Maar we richten ons in hoofdzaak op 

de continuïteit van het onderwijs dat veel onderbroken 

wordt door afwezigheid van leerkrachten of leerlingen. U 

ontvangt binnenkort meer informatie over wat u kunt 

doen indien uw kind als gevolg van bijvoorbeeld 

quarantaine thuis moet blijven.  

 

Medio november sturen wij een vragenlijst betreffende uw 

tevredenheid over ons onderwijs en onze school. We 

hopen dat u deze invult en signalen van tevredenheid of 

tips ter verbetering met ons deelt.   

 

Scholing van de leerkrachten 

Op de studiedag van 5 oktober hebben wij ’s ochtends met de 

collega’s van de andere Pentascholen de parels van ons 

onderwijs gedeeld. Een mooi moment om weer eens stil te 

staan bij de kracht van ons Daltononderwijs en daar terecht 

trots op te zijn! 

In de middag heeft de onderbouw gewerkt aan een nóg 

krachtiger samenwerking met elkaar teneinde de kinderen 

een mooie start te geven in het basisonderwijs.  

Voor de leerkrachten vanaf groep 3 stond de middag in het 

teken van verdieping en versterking van de didactiek: hoe kan 

iets het beste worden aangeleerd en hoe begeleiden we de 

leerlingen het beste daarin. Dit in samenhang met de 

kernwaarden van ons Daltononderwijs: samenwerken, 

verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit en 

reflectie.  

 

 

 

 

 

Onze nog niet geschoolde collega’s zijn inmiddels gestart met 

de Daltonopleiding. In deze opleiding vormen de kernwaarden 

het uitgangspunt met als uiteindelijke doel dat leerlingen 

eigenaar worden van hun eigen leerproces. Volgend 

schooljaar sluit de rest van het team aan bij de opleiding 

teneinde de Daltonvaardigheden te versterken. 
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Buitenspelen tijdens pauzes 

Ons schoolplein biedt heel veel mogelijkheden voor 

vermaak tijdens het buitenspelen. Er kan worden 

gevoetbald, getafeltennist, gespeeld in de natuurtuin en er 

is veel ruimte voor beweging. Tijden het buitenspelen is er 

toezicht op het plein door leerkrachten.  

In de midden- en bovenbouw zijn momenteel de pak- en 

stoeispelletjes weer erg populair. Wij constateren echter 

dat een aantal kinderen er moeite mee heeft om zich te 

beheersen als het spel niet helemaal verloopt zoals 

gewenst. Dat resulteert een enkele keer  in gedoe over en 

weer met soms nare gevolgen. U zult begrijpen dat dit niet 

altijd plaatsvindt in het zicht van de leerkrachten.   

Wij snappen dat leerlingen het nodig hebben om tijdens 

het buitenspelen hun energie kwijt te kunnen en willen ze 

daar zo min mogelijk in beperken. We gaan echter 

opnieuw met de groepen bespreken dat de spelletjes met 

lichamelijk contact  niet gewenst zijn.  

Ventilatie op school 

Vanuit de overheid geeft het RIVM aan dat er tot op heden 

geen specifieke reden is om aan te nemen dat 

ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het 

coronavirus. Wel is het belangrijk dat de ventilatie in 

schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, 

die losstaan van het coronavirus, om er prettig in te kunnen 

werken en leren.   

We hebben laten onderzoeken hoe het staat met de 

ventilatie op onze school. Hieruit blijkt dat de ventilatie aan 

de geldende richtlijnen voldoet. Dit onder toepassing van de 

extra gebouw-maatregelen met betrekking tot het 

coronavirus van het RIVM. Dat betekent onder andere dat 

we lokalen in de school regelmatig (en in alle pauzes) 

luchten en sterke luchtstromen van persoon naar persoon 

vermijden.  

Het installatiebedrijf heeft op ons verzoek aanwezige 

ventilatiesystemen in het kader van periodiek onderhoud 

recent gecontroleerd op een goede werking.  Voor zover 

daaruit adviezen voortkomen over het vervangen van 

technische onderdelen, volgen wij die op. Dit om een goede 

werking van aanwezige apparatuur zeker te stellen. 

Wij hechten als school aan een zo goed mogelijk 

binnenklimaat. De komende tijd volgen we hiertoe de 

berichtgeving van de overheid op de voet. We zullen u 

vanzelfsprekend informeren als daar aanleiding toe is.  

 

 

Maatregelen Covid-19 

In deze periode waarin veel besmettingen plaatsvinden, 

komt het voor dat in de privésituatie van een leerling een 

coronabesmetting wordt vastgesteld. Wij vragen u dit aan 

ons te melden. In de beslisboom is aangegeven dat de 

leerling dan thuis moet blijven. Wij doen hier geen 

mededelingen over aan andere ouders.  

Indien er bij een leerling sprake is geweest van klachten 

gedurende de schooltijd en deze leerling blijkt besmet te 

zijn, zullen wij de ouders van de betreffende groep 

informeren.  Uiteraard zonder mededelingen te doen over 

de leerling in kwestie. De kans op besmetting door jonge 

kinderen tot 13 jaar zonder specifieke klachten is gelukkig 

bijzonder klein.  

U vindt de beslisboom op onze website onder de tab 

ouders/protocollen. 

Vanaf heden vragen wij alle ouders die op school een 

afspraak hebben een mondkapje te dragen. Dit mondkapje 

kan af wanneer u een zitplaats heeft. U dient zelf zorg te 

dragen voor een mondkapje. 

Halen en brengen van de kinderen 

Verkeerssituatie 

Het is fijn om te zien dat veel ouders hun kinderen lopend of 

met de fiets naar school brengen. We hopen dat dit ook in 

de donkere dagen die gaan komen nog steeds het geval zal 

zijn. Mocht u toch met de auto komen, dan willen wij u erop 

wijzen dat het niet is toegestaan dat u aan de voorzijde van 

de school langs de groenstrook met uw auto stopt. Onze 

medewerkers zullen u hierop aanspreken.  

 

Wij weten van voorgaande jaren dat met name op 

regenachtige dagen de verkeerssituatie op de Strip te 

wensen overlaat. Wij vragen u dan ook om op tijd met uw 

kind(eren) van huis te vertrekken, zodat u niet voor 

verrassingen komt te staan en uw kind(eren) op tijd op 

school is/zijn. 

 

Roze lijnen op schoolplein i.v.m. Covid19-maatregelen 

De roze lijnen op het schoolplein en aan de voorzijde van de 

school zijn weer vernieuwd. Wij willen u vragen om achter 

de roze lijnen te blijven bij het brengen en halen van uw 

kind(eren). Geeft u dit ook door aan de opa’s en oma’s?  

https://www.roalddahlschool.nl/content/17058/download/clnt/95451_Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf


Voorleeswedstrijd 

Vandaag heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden. Van 

iedere groep (vanaf groep 4) heeft de klassenkampioen 

voorgelezen in de schoolfinale. Wat een talent hebben wij 

op school! Dit jaar is er geen schoolkampioen gekozen uit 

groep 7-8. Vorig schooljaar heeft Kiki van der Lee onze 

school vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd in 

Hoorn. Zij heeft daar prachtig voorgelezen uit het boek En 

de zee kwam door de brievenbus van Selma Noort. Kiki zou 

onze school gaan vertegenwoordigen in de regiofinale. 

Helaas is deze als gevolg van de corona-uitbraak niet 

doorgegaan. Wij hebben toen besloten dat Kiki dit jaar 

onze school nogmaals mag vertegenwoordigen. We hopen 

natuurlijk dat het dit jaar doorgaat. We houden u op de 

hoogte.  

 

 

Jeugdwerker 1.Hoorn 
Mijn naam is Karin Koning en ik ben als jeugdwerker 

verbonden aan de Roald Dahlschool.  De jeugdwerker 

vervult een laagdrempelige informatie- en adviesrol tussen 

het basisonderwijs en zorg en vervangt hiermee het 

voormalig "schoolmaatschappelijk werk". De Jeugdwerker 

is er voor zowel leerkrachten als ouders en de leerlingen.  

 

De rol van de Jeugdwerker van 1.Hoorn op school:  

De jeugdwerker kan gesprekken met ouders en/of leerling 

voeren om hen te informeren en te begeleiden naar 

passende zorg en ondersteuning. Gesprekken met 

leerlingen zijn natuurlijk altijd met toestemming van 

ouders. Zij kan op uitnodiging aansluiten bij gesprekken 

tussen IB- er en/of leerkrachten wanneer er zorgen zijn 

over een leerling. De jeugdwerker kan indien nodig 

deelnemen aan de overleggen van het ondersteuningsteam 

(OT) van de school.  

 

Wilt u als ouder contact met de jeugdwerker?  

Ik ben laagdrempelig te benaderen voor bijvoorbeeld 

vragen over opvoeden en de ontwikkeling, het gedrag of 

het welzijn van uw kind. Dat kunnen simpele of 

uitgebreidere vragen zijn. Ik ben te bereiken via mail, 

telefoon, app of via Jacqueline Schouten, de intern 

begeleider van de school. Ik kan afspreken op school, op 

het kantoor van 1.Hoorn of bij u thuis. Schroom niet om 

kennis te maken en mij te benaderen!  

 

Met vriendelijke groet, 

Karin Koning Jeugd en gezinswerker 1.Hoorn  

tel:06-50053247 mail: k.koning@hoorn.nl 

 

Verkeersactie: Zichtbaarheid in het verkeer 

Goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart van alle 

ongelukken met fietsers gebeurt in het donker. Het risico 

voor fietsers om bij duisternis slachtoffer te worden van 

een ongeval neemt circa 17% af met een werkende voor- 

en achterverlichting! Daarom vinden wij het belangrijk om 

als school hier aandacht aan te besteden door middel van 

het project ‘Zichtbaarheid’ van Veilig Verkeer Nederland. 

 

Van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 oktober staan 

leerlingen van groep 8 buiten om de verlichting te 

controleren. Als de verlichting van de fiets van uw kind in 

orde is krijgt hij/zij een kleine beloning. 

 

Regelgeving 

• Wit of geel licht voor, rood achter en niet knipperend!  

• Ook reflectie is verplicht: achter op de fiets, op de 

trappers en op de banden of velgen. 

• Voor losse lampjes geldt: 

o Wit of geel licht voor. Rood licht achter. 

o De lampjes moeten recht vooruit of recht 

achteruit schijnen. 

o De lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er 

mag dus  niets voor of overheen hangen. 

o De lampjes mogen niet knipperen. 

o Je mag de losse lampjes vastmaken aan 

kleding (alleen op bovenlichaam) of op je tas. 

Intensieve samenwerking met 

peuterspeelzalen van SKH en ‘t Herdertje 

In de eerste nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over 

de start van de peuterspeelschool van SKH bij ons in de 

school. Op dinsdag en donderdag krijgen de peuters een 

mooi aanbod waarin voor de driejarigen het aanbod steeds 

meer gericht zal worden op de voorbereiding voor het 

basisonderwijs.   

Wilt u uw kind aanmelden of een afspraak maken om een 

kijkje te nemen: Peuterspeelschool SKH 

t Herdertje aan de Noorderdracht start vanaf 4 november 

met een Spelenderwijsgroep op woensdag en op vrijdag. 

Ook voor deze groep geldt dat wij een intensieve 

samenwerking met hen hebben. Hierdoor zal de overgang 

van peuteronderwijs naar kleuteronderwijs vloeiender 

verlopen. Voor meer informatie: Spelenderwijs 

Noorderdracht 

 

https://www.peuterspeelscholen.nl/informatie/naar-de-peuterspeelzaal/
https://www.herdertje.nl/spelenderwijs-noorderdracht/
https://www.herdertje.nl/spelenderwijs-noorderdracht/

