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Dag 2020, welkom 2021!

Niet naar school…….

Tijdens de Kerstvakantie zwaaiden wij 2020 uit met het
stille verlangen dat alles snel weer een beetje het oude zou
gaan worden. Champagne werd in klein gezelschap
geopend, er werd geproost op een goede gezondheid en
een snel effect van het vaccin. Wat 2021 ons gaat
brengen? We wachten het af en stappen met plezier en
enthousiasme het nieuwe jaar in!

Niet alleen voor al onze leerlingen, maar ook voor de
leerkrachten is het een rare tijd. Wel les geven, maar op
afstand. Dan is het fijn als je als leerkracht hartverwarmende
reacties krijgt. Lars werd gevraagd deel te nemen aan een
groepsgesprek met een aantal leerlingen over ‘pesten’. Toen
hij zich meldde in het gesprek ontving hij deze beelden:

Tijdens de kerstvakantie zijn de lokalen en gangen
geschilderd. Er zijn prikborden opgehangen in de hal bij de
groepen 8. De BSO voor het jonge kind heeft een mooie
nieuwe tafel onder de trap geplaatst en gaat in de hal een
fijne speelhoek maken. Het ziet er weer supermooi uit.
Afgelopen maandag begonnen we weer in de school met
ons afstandsonderwijs en de noodopvang. Het verloopt
hier in school soepel. Hopelijk ook bij u thuis.
Heeft u noodopvang nodig als gevolg van uw cruciale
beroep, dien dan hier uw verzoek in: verzoek tot
noodopvang
Dinsdag 12 januari wordt bekend wat er na 17 januari gaat
gebeuren. Wij zullen u hier zo snel als mogelijk op
anticiperen.
Namens alle medewerkers van de Roald Dahl wens ik u en
uw gezin alle goeds voor 2021!
Sylvia Woudstra
Directeur Roald Dahl

Wat een lief en mooi gebaar!

Portfolio’s
gaan
25 januari
mee naar huis.

We hebben hart voor elkaar

Van de Oudervereniging

De komende periode gaan de lessen van de Vreedzame
school over gevoelens. De kinderen leren gevoelens te
herkennen en ermee om te gaan.

Namens de oudervereniging willen we iedereen een mooi en
vooral gezond 2021 toewensen!

Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor
een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor
elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met
elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun
gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen
te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om
conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang
dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd
bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er
ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We
bespreken wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos
maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen”
belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in dit blok over blij zijn, tevreden zijn, over
opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je
leuk vindt en waar je blij van wordt.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens
te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard
houden we er rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen
kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun
gevoelens kwijt willen.
We hopen alle kinderen weer gauw te mogen verwelkomen
op school, zodat we hier aandacht aan kunnen besteden.
Maar in deze ‘rare’ tijd kan het uw kind(eren) helpen om ook
thuis over gevoelens te praten. Wat doet deze tijd met hen?
Wat voelen ze daarbij?

Vreedzame school tips voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat
u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
• gemeen terugdoen;
•
de ander z’n zin geven;
• je terugtrekken;
• weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf
wilt en wat de ander wil.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op
een positieve oplossing.
Ook voor dit blok staan de kletskaarten weer klaar op onze
website.

Als oudervereniging hebben we de afgelopen periode niet
stilgezeten.
Zo heeft Sinterklaas de kinderen weer erg verwend dit jaar
met twee schatkamers vol mooie cadeaus. Ook is de school
mooi versierd voor de kerst en hebben alle groepen een
nieuwe kerstboom gekregen. Helaas hebben de kinderen er
als gevolg van de onverwachte sluiting van de school iets
minder lang van kunnen genieten. Gelukkig kon door het
snelle handelen van de OV in samenwerking met school toch
nog een kerstlunch georganiseerd worden op de laatste dag
voor de sluiting.
Zoals in een eerdere brief te lezen is geweest werkt de OV
aan een plan over hoe om te gaan met het overschot aan
contributie. Samen met school wordt geïnventariseerd waar
voor de verschillende leeftijdsgroepen behoefte aan is.
Wanneer deze lijst compleet is zullen de kinderen mogen
stemmen wat hun voorkeur heeft. Groep 7 en 8 heeft al op
maandag 14 december een bezoek gebracht aan de Roald
Dahl film De Heksen. Ze hebben er enorm van genoten!
Voor 2021 kunnen vooralsnog alle geplande activiteiten
doorgang vinden. Uiteraard houden wij u hiervan op de
hoogte.
Mochten er vragen, opmerkingen of tips voor de OV zijn
kunt u een mail sturen naar:
secretaris@ovrds.nl
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging

Portfoliopresentaties
De portfoliopresentaties die deze maand gepland staan,
gaan niet op school plaatsvinden. Wij geven -vooralsnog- de
leerlingen hun portfolio mee op 25 januari.
In dit portfolio vindt u achter het tabblad OUDERS twee
gesprekskaartjes. Deze gesprekskaartjes zijn ontwikkeld
door Malika Oud in samenwerking met het team.
Er zijn vier kaartjes voor groep 1 t/m 4 en vier kaartjes voor
groep 5 t/m 8. We beginnen nu met twee kaartjes. In het
volgende portfolio vullen wij deze aan. De gesprekskaartjes
gaan deze keer over de tabbladen: Dit ben ik en Dalton. Op
de kaartjes staan vragen die u uw kind kunt stellen tijdens
het doornemen van het portfolio.
U vindt tevens onze nieuwe daltonkernwaarden in het
portfolio. Per periode van 2 jaar hebben wij uitgewerkt
welke vaardigheden wij verwachten dat de kinderen
ontwikkelen om zo, aan het eind van de basisschool, een
goede start te kunnen maken in het voortgezet onderwijs.

ANWB Streetwise komt op bezoek!

Coördinator Klassenouders gezocht!

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille
(elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt
vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons
verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 9
en 10 februari naar onze school te komen.

Al bijna zeven jaar ben ik, Froukje Bakker, coördinator
klassenouders van de Roald Dahl. Mijn jongste dochter zit nu
in groep 8, dus tijd om het stokje door te geven aan een
ander ouder.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en
uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de
basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's
en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier
de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
· Voor groep 1 en 2: Toet toet Een speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
· Voor groep 3 en 4: Blik en klik Een volgende stap in
gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik
van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn
onderdeel van de interactieve les.
· Voor groep 5 en 6: Hallo auto In en om een stille,
elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de
remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste
gebruik van een veiligheidsgordel.
· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig Gevaarherkenning,
afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de
middelbare school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik
dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
N.B. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is
nog niet duidelijk of ANWB Streetwise door kan gaan. We
hopen natuurlijk van wel. We gaan er dan samen met de
kinderen een onvergetelijk moment van maken!

Kerstdecoraties
In december hebben we een groot
aantal kerstdecoraties ontvangen
van Intratuin.
Deze decoraties konden naar eigen
idee worden bewerkt. U zult deze
vast een mooi plekje hebben
gegeven tussen de eigen
kerstversieringen.

Een coördinator klassenouders zoekt elk jaar in september
voor elke klas twee klassenouders. De foto’s van de
klassenouders worden verzameld en opgehangen bij de
klassen. In oktober is er, samen met een vertegenwoordiger
van de Roald Dahl, een bijeenkomst met alle klassenouders.
Je vertelt, tijdens de bijeenkomst, wat de taken van
klassenouder zijn en beantwoordt de vragen van de
klassenouder. De rest van het jaar ben je het aanspreekpunt
van de klassenouders
Zelf was ik ook, in de functie klassenouder coördinator,
onderdeel van de oudervereniging (OV). De OV heeft 1 x in
de twee maanden een vergadering. Het is niet verplicht om
hierbij aanwezig te zijn. Het is wel aan te raden, omdat je zo
goed op de hoogte bent wat er gebeurt in de school en waar
er hulp bij nodig is.
Mocht je belangstelling of vragen hebben, dan kan je een
mail sturen naar klassencoordinator@gmail.com

Mondkapjes in de Kreek
De Kreek is een openbare ruimte. Dat betekent dat iedere
volwassene vanaf 1-12-2020 in de Kreek een mondkapje
dient te dragen. Dat geldt dus ook voor onze collega’s
wanneer de met de kinderen naar de BSB, gym, atelier of
speelzaal gaan. Omdat wij liever geen gebruik maken van
wegwerpmondkapjes hebben we besloten voor iedere
medewerker een wasbaar
mondkapje aan te schaffen.
We zijn blij dat we daar deels
voor gesponsord worden
door de leverancier Via Sofia
in Zwaag

Juf Sandy in Tv-programma De alleskunner
In “De Alleskunner” storten 100 Nederlanders zich op een
afvalrace vol verrassende opdrachten, om te bepalen wie
een echte Alleskunner is. Dit jaar doet onze eigen juf Sandy
mee! Juf Sandy loopt stage in groep 6 voor de opleiding
onderwijsassistent.
Elke aflevering vallen er 10 deelnemers
af tot er 1 iemand overblijft. Elke
vrijdagavond is het programma te zien
op Sbs6 om 20.30 uur. Op welk
nummer denk jij dat juf Sandy eindigt?
Is zij de enige echte Alleskunner?!

