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We zijn weer gestart!

Ouderenquête uitslag

Wat is het fijn voor ons allen dat de kinderen weer naar
school mogen. We zien elke dag blije gezichten. We
hebben uiteraard veel maatregelen moeten nemen, maar
daar bent u vorige week al uitgebreid over geïnformeerd.

In december 2020 stelden wij u een aantal vragen over uw
bevindingen in het algemeen. De resultaten van deze
vragenlijst hebben wij besproken in de MR. In januari heeft u
feedback gegeven over ons onderwijs tijdens de lockdown.
Dank voor uw grote respons op beide vragenlijsten!

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de scholen
open kunnen blijven!

U geeft ons een ruim voldoende voor de sfeer bij ons op
school. De positieve beoordeling komt overeen met de
resultaten van de schoolveiligheidsbeleving van onze
leerlingen. Aandachtspunt is contact met de schoolleiding en
overige medewerkers. Tijdens ons afstandsonderwijs ervaart
u dat de leerkrachten goed bereikbaar zijn.

Gesprek met de onderwijsinspecteur PO
Dinsdag 26 januari heeft het IMT een fijn gesprek gevoerd
net de inspecteur van het basisonderwijs. Dit
themagesprek is onderdeel van een landelijk onderzoek
naar de staat van het onderwijs en vindt deze maanden op
heel veel scholen plaats. Aan het eind van dit onderzoek
ontstaat een beeld van de kwaliteit van het onderwijs in
Nederland.
De inspecteur gaf ons terug dat ze ons onderwijs
doordacht vindt: het waartoe is duidelijk. Ook
georganiseerd, cyclisch, transparant en nabijheid werden
genoemd. Zij vroeg ons ook om een reflectie op het
gesprek. Het eerste woord dat bij ons opkwam was: Trots!
Trots op wat wij dagelijks met elkaar bereiken met
enthousiaste leerlingen en betrokken ouders. Met
bevlogenheid en oog voor kwaliteit maken wij met elkaar
het onderwijs op de Roald Dahlschool iedere dag mooier!

De lessen die de leerkrachten verzorgen waardeert u met
een ruim voldoende. In de vragenlijst januari uit u de
behoefte aan meer online meet momenten per groep per
dag. U vindt dit nu onvoldoende. We zijn blij dat u zich hier
over heeft uitgesproken. Hopelijk heeft u inmiddels een
positieve verandering ervaren.
U zou graag meer informatie willen ontvangen over uw kind.
Toch beoordeelt u de totale informatie en communicatie
vanuit school als voldoende.
Het is geweldig om te lezen dat 91% van u onze school
adviseert aan andere ouders.
Wij zijn nieuwsgierig naar wat wij beter kunnen doen.
Vandaar dat wij nog een aantal verdiepingsvragen voor u
hebben. Klik hier om ons verder te helpen.

Vanuit de Medezeggenschapsraad

Kalender aangepast

Op dinsdag 19 januari 2021 is er weer een (online) MRvergadering geweest. Op deze plek in de nieuwsbrief
informeren we u over een van de vele besproken
onderwerpen. Zo heeft de MR deze keer het gehad over het
Ondersteuningsprofiel, Passend Onderwijs op de Roald Dahl
school. In dit Ondersteuningsprofiel, dat u binnenkort in
vernieuwde vorm op de website vindt, staat benoemd welke
ondersteuning de Roald Dahl school aan de kinderen kan
bieden, in het bijzonder wanneer het om specifieke
ondersteuningsbehoeften gaat.

Inmiddels is de jaarkalender in Kwieb aangepast.. Hierbij een
aantal belangrijke wijzigingen in de jaarkalender:
•
•
•
•
•

De MR wil u via deze weg ook voor de nog komende weken
succes wensen met het thuisonderwijs.

ANWB Streetwise gaat niet door
Als gevolg van de sluiting van de school komt ANWB
Streetwise te vervallen. Dit tweejaarlijkse programma kan
verder in dit schooljaar geen doorgang meer vinden. We
hopen dat het programma in schooljaar 2021-2022 wel
doorgang kan vinden. Dit is afhankelijk van de subsidie die
we daarvoor ontvangen.

Voortgangsgesprekken zijn verplaatst naar de week van
22 – 26 maart
ANWB Streetwise is verplaatst naar volgend schooljaar
Roald Dahltheater vervalt (18-2)
Aan Carnaval/juffen en meestersdag wordt in de eigen
groep kort aandacht besteed op 12-2
Kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders
verplaatst naar:
o Donderdag 11 maart
o Woensdag 17 maart
o Dinsdag 23 maart
o Woensdag 31 maart
o Vrijdag 9 april
o Donderdag 15 april
o Dinsdag 18 mei

Verkeersveiligheid rondom de scholen
Politie Hoorn heeft onderzoek gedaan naar de
problematiek omtrent de verkeersveiligheid rondom de
scholen in deze wijk. Zij zien drie belangrijkste oorzaken
voor:

Kriebelcontrole
Als gevolg van de maatregelen is het
niet mogelijk de kinderen op school
te controleren op luizen/neten.
Wij vragen u dan ook uw kind zelf
thuis regelmatig hierop te
controleren. Voor meer informatie
zie https://www.rivm.nl/hoofdluis

1.
2.
3.

Jongere broertjes/zusjes aanmelden
Heeft u kinderen hebben tussen de 2 en 4 jaar oud die u
ook naar de Roald Dahl wilt laten gaan, maar nog niet heeft
ingeschreven? Dan vragen we u dat zo snel mogelijk te
doen.
Kinderen geboren vóór 1-7-2018 moeten aangemeld zijn
vóór 1 april 2021. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u
middels deze link het aanmeldformulier downloaden en
invullen. U kunt het digitaal versturen aan
janneke.vagevuur@stichtingpenta.nl
of bij ons in de brievenbus doen.

15 maart
Studiedag
De kinderen
zijn vrij!

Inrichting van de wegen de Strip en de Meetketting;
Fietsverlichting;
Drukte op de stoepen.

Positief is dat zij zien dat bij onze school op de Meetketting
het halen en brengen redelijk goed verloopt. Wij zijn heel
blij dat u zich als ouders bewust bent van het feit dat u bij
kunt dragen aan de verkeersveiligheid voor uw kind. U
plaatst uw fiets in de fietsenstalling als u uw kind het
schoolplein op brengt en u parkeert in de vakken en niet
langs de weg. Overigens geldt er sinds kort een stopverbod
op de Meetketting. Daar zal ook op worden gehandhaafd.
De komende tijd worden een aantal maatregelen genomen
die de verkeersveiligheid ten goede zullen komen:
1.
2.
3.
4.
5.

Snelheidsremmer op de Strip;
30 km/h markering op de Strip;
Smileybord langs de Strip centrumzijde;
Stopverbod op de Meetketting, inmiddels geplaatst;
Voetgangersoversteek bij de Kreek verduidelijken met
borden: pas op, spelende kinderen.

Daarnaast wordt een jaarlijkse fietsverlichtingsactie
geadviseerd. Als school hebben we deze in november
gedaan en herhalen deze actie jaarlijks.
Ter hoogte van de Socrates zijn inmiddels een aantal
aanpassingen gedaan voor fietsers.

Lieve bedankjes van leerlingen en ouders

Portfolio thuisbezorgd

Tijdens de periode van thuisonderwijs zijn de leerkrachten
verrast door lieve berichtjes en bedankjes van leerlingen en
hun ouders. Zo smulden de teamleden van lekkere traktaties
en was er in groep 3 een bijzonder fotoboek voor juf Wies!

.Twee weken geleden gingen de juffen en meesters op pad
om de (nieuwe) portfoliomappen te bezorgen. Brrrr, wat
was het koud. Maar wat kregen we een warm gevoel bij het
zien van onze leerlingen. Wat was het prettig om de
leerlingen weer in het écht te zien en te spreken. Voor de
kinderen was dat toch wel bijzonder en voor sommige ook
spannend; opeens staat je juf of meester voor de deur! Een
unieke ervaring die een foto waard is! Bovendien was het
erg fijn om ook de ouders weer gezien te hebben. De
bezorgweek was een waardevol moment voor de leerlingen,
leerkrachten en de ouders.

Kindervakantiespelen
Uw kind kan zich weer opgeven voor de vakantiespelen in
Hoorn. Dit keer vinden de spelen zowel buiten op locatie
als online plaats. U kunt uw kind aanmelden op
www.hoornbeweegt.nl

