
 

 

 

                

                

  

  

Subsidie Covid-19 toegekend gekregen 

Basisscholen konden begin dit schooljaar subsidie 

aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

vanwege leer- en ontwikkelachterstanden veroorzaakt 

door de coronacrisis. 

Wij hebben een subsidie aangevraagd en toegekend 

gekregen voor een ondersteuningsprogramma op het 

gebied van rekenen & wiskunde. Wij hebben namelijk 

geconstateerd dat ons aanbod in de periode maart t/m 

mei voornamelijk gericht was op het onderhouden van de 

basisvaardigheden. Leerlingen die zeer rekenvaardig zijn, 

hebben hierdoor te weinig uitdaging en verdieping 

gekregen. Wij richten ons ondersteuningsprogramma 

daarom op de rekenvaardige leerlingen uit de groepen 6 

t/m 8 die in de periode van februari tot juni een minder 

grote groei hebben laten zien, dan wij van hen zouden 

verwachten.  

We proberen de gelden, een behoorlijke pot, zo in te 

zetten, dat ook andere leerlingen hiervan profiteren. We 

gaan daarom werken met extern deskundigen die ons 

team komen versterken. Hierdoor verschuift een stukje 

begeleiding van de leerkracht naar de extern deskundige. 

We willen natuurlijk leren van de aanpak die we inzetten. 

Kunnen we deze aanpak of onderdelen ervan meenemen 

in ons reguliere aanbod? Zijn er materialen of middelen die 

we in de toekomst ook kunnen gebruiken voor andere 

leerlingen?  

Wij werken momenteel onze ideeën uit naar een 

praktische invulling, zodat we hiermee na de kerstvakantie 

kunnen starten.   
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Schoolveiligheid  

Op 12 november jl., hebben we weer de jaarlijkse digitale 

veiligheidsthermometer afgenomen bij onze leerlingen uit de 

groepen 5-8. Leerlingen beantwoorden in deze lijst anoniem 

vragen op het gebied van:  

• Veiligheidsbeleving  

• Het optreden van de leraar  

• De opstelling van de leerling  

• Welbevinden 

• Fysieke veiligheid  

• Sociale veiligheid  

• Psychische veiligheid 

• Materiele zaken  

 

Net als vorig schooljaar, scoren onze leerlingen op alle 

onderdelen ruim voldoende tot uitstekend.  

Dat betekent niet dat wij daar geen aandacht meer aan 

besteden. In onze lessen Vreedzame School praten we hier 

met onze leerlingen over. Daarnaast gaat de leerkracht over 

deze onderwerpen regelmatig in gesprek met de groep/kleine 

groepjes leerlingen/ individuele leerlingen.  

 

Aan het eind van de vragenlijst kunnen kinderen nog een 

score geven aan de school op een schaal van 0-10 voor twee 

onderdelen. De leerlingen geven onze school gemiddeld een 

8,6 voor de veiligheid en hoe veilig ze zich voelen op school. 

Het tweede onderdeel: Ik heb het naar mijn zin op school; ik 

geef de school het cijfer 8,6 is eveneens een mooie score.  

 

De resultaten van de Schoolveiligheidsthermometer worden 

gedeeld met de inspectie van onderwijs.  

 

 

http://www.roalddahlschool.nl/


  

 

 

 

 

 

 

  

Vreedzame school 

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te 

hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten 

mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In 

tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. 

De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien 

aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en 

herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren 

dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en 

duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er 

misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen 

stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander 

goed begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende 

manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken 

dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We 

kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we 

verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we 

uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we 

de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en 

debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een 

stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of 

‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 

leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. 

Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media 

en face-to-face.  

 

 

 

Sinterklaas op de Roald Dahlschool 4-12 

Omdat Sinterklaas en de pieten dit jaar vanuit thuis moeten 

werken, zullen zij  op vrijdag 4 december niet aanwezig zijn 

bij ons op school. We hopen natuurlijk wel dat de 

schatkamer gevuld zal zijn voor de kinderen in groep 1 tot 

en met 4! 

Op 24 november mogen de kinderen hun schoentje zetten. 

Daar kunnen ze hun gymschoen voor gebruiken.  

Op 3 december is er voor de leerlingen van groep 1/2 

pietengym. Zij mogen net als op 4 december verkleed 

komen als sint of piet.  

De surprise voor de groepen 5 tot en met 8 mogen 

donderdag 3 december ná schooltijd door de kinderen in de 

klas worden gebracht.  

 

Vreedzame school: Tips voor thuis  

U kunt de KLETSKAARTEN voor dit blok gebruiken om een 

gesprekje met uw kind aan te knopen. bijvoorbeeld voor de 

kleuters: “Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?” 

Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een 

vraag stel?” Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te 

gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat 

zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.” 

Of voor een kind in groep 6: Hoe reageer jij vaak op een 

conflict? Ben je daar tevreden mee? Hoe helpt je dat? 

U vindt de kletskaarten op onze website.  

  

Ouderenquête 

Wij willen graag van u als ouders weten hoe tevreden u bent 

over onze school. Wij nodigen u daarvoor uit via een mail die 

u aanstaande dinsdag 24 november van ons ontvangt. U 

ontvangt per gezin 1 uitnodiging op het mailadres dat is 

gekoppeld aan uw oudste kind bij ons op school.  

U heeft tot 1 december de tijd om de enquête in te vullen.  

. 

 

 

26 en 27 

november zijn 

de kinderen 

vrij! 

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-102813/pagina/roald_dahlschool__vreedzame_school.html
https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-102813/pagina/roald_dahlschool__vreedzame_school.html


Verkeersactie “Lichten aan” 

In de week van 26 oktober hebben groep 8 leerlingen de 

verlichting gecontroleerd van hun medeleerlingen. Dit 

deden zij serieus en goed. Als de verlichting het deed 

kregen de kinderen een glow in the dark sticker. Was de 

verlichting niet in orde kregen zij een gele kaart.  

Leuk om te zien dat bij verschillende leerlingen waarvan de 

verlichting het aan het begin van de week niet deed, zij dit 

aan het eind van de week hadden laten repareren!  

 

Een goede actie voor het bewustzijn van zichtbaarheid op 

de fiets! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verkeerssituatie rondom school 

We ondervinden het al lange tijd en hebben hierover met 

grote regelmaat contact met de gemeente: de 

verkeersproblemen rondom de school. Niet alleen wij, ook 

onze omwonenden, MFA de Kreek en Socrates ervaren  

onveiligheid als gevolg van de verkeerssituatie.  

Gelukkig zijn onze signalen nu ook opvangen door de politie. 

Zij gaan de situatie hier onderzoeken. Hopelijk gevolgd door 

aanpassingen. Wij houden u op de hoogte! 

 

Traktaties 

In de berichtgeving naar ouders is aangegeven dat de 

voorkeur uitgaat naar een voorverpakte traktatie. Inmiddels 

is duidelijk geworden dat het risico op besmetting met 

covid19 door etenswaren nihil is. Dat betekent dat de 

traktaties niet meer voorverpakt hoeven te zijn. Uiteraard is 

een gezonde traktatie aan te bevelen! 

 

2020 een bijzonder jaar! 

Dit is de laatste nieuwsbrief in 2020. We kijken terug op een 

bijzonder jaar. Een jaar met allerlei maatregelen die ook 

gevolgen hadden en hebben voor onze werkwijze en voor 

het onderwijs aan uw kind. U als ouder heeft vanaf maart 

niet meer de mogelijkheid gehad om met uw kind mee de 

school in te gaan. Middels berichten van de leerkracht 

proberen wij u zoveel mogelijk te informeren over het 

gebeuren in de groep van uw kind(eren). Laten we hopen 

dat de maatregelen langzamerhand kunnen versoepelen en 

we elkaar weer mogen ontmoeten zoals we dat voorheen 

ook deden.  

We wensen u allen fijne feestdagen en een mooi en vooral 

gezond 2021! 

Kerstviering op school 

Op dit moment wordt door de kerstcommissie druk overlegd 

over de invulling van de kerstviering op school. De plannen 

moeten echter steeds weer worden aangepast aan de 

coronamaatregelen. Als gevolg hiervan kan er geen 

kerstdiner plaatsvinden in de avond. De kinderen gaan op 17 

december dan ook gewoon tot 14:30 uur naar school. U zult 

begrijpen dat de commissie waarin ook ouders zitting 

hebben, haar best zal doen om het voor de kinderen zo fijn 

mogelijk te maken. Zodra duidelijk is hoe de invulling eruit 

ziet, informeren wij u middels Fiep!  

De oudervereniging zal er in ieder geval voor zorgen dat de 

school in kerstsfeer wordt versierd na 7 december! 


