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We ontspringen de dans niet…

Schoolthema

Vorige week eindigde hectisch voor velen van u en voor
ons. Positieve testresultaten onder leerlingen hadden een
quarantaine voor drie groepen tot gevolg. U heeft allen de
adviezen in de brieven goed opgevolgd. Dank daarvoor.
In ons plan van aanpak doen wij navraag binnen het
cluster of er, naast buitenspelen, sprake is geweest van
groepsdoorbrekende instructies of activiteiten. Zijn die er
niet geweest dan hoeft de ‘andere’ tot het cluster
behorende groep niet in quarantaine. Dit was in alle drie
de situaties het geval.

Helaas kunnen we als gevolg van de coronamaatregelen geen
gezamenlijke afsluiting van ons schoolthema organiseren. Dat
betekent dat de geplande thema-afsluiting van 22 april komt
te vervallen. Wel zullen de leerkrachten de ouders van hun
groep middels een filmpje en foto’s deelgenoot maken van
het thema waar ze die periode aan hebben gewerkt. Volgend
jaar hopen we ons schoolthema weer als vanouds te kunnen
afsluiten!

De groepen die in hetzelfde compartiment van de gang
zitten of op eenzelfde moment op het plein spelen,
hebben de brief van overig contact ontvangen. Dit houdt in
dat er mogelijk een risico is geweest.
Naar aanleiding van vragen van ouders, zijn wij
voornemens u een volgende keer in een vergelijkbare
situatie concreter te informeren over de plek van het
mogelijk risico. Zo kunt u het risico voor uw kind en gezin
beter inschatten.
Wij vertrouwen erop dat u als ouder ons juist informeert
over de testresultaten en dat u zich bij voorkomende
gevallen houdt aan de beslisboom. Wij handelen volgens
de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG).
Dat betekent dat wij u niet zullen vragen om bewijs te
leveren.
Sylvia Woudstra
Directeur Roald Dahlschool

Voorleeswedstrijd
Vorig schooljaar is Kiki van der Lee voorleeskampioen
geworden van Hoorn. Helaas kon zij als gevolg van de
coronamaatregelen, de regio niet vertegenwoordigen in de
provinciale wedstrijd. Dit jaar is de voorleeswedstrijd geheel
digitaal. Kiki zal nu weer gaan deelnemen namens onze
school. Er is een filmpje opgenomen en we hopen dat Kiki ook
deze keer hoge ogen zal gooien. We houden u op de hoogte!

Gevonden voorwerpen
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen op school. In de week
van 15 maart 2021 t/m vrijdag 19 maart 2021 kunt u de
verloren gewaande spullen weer ophalen. Dinsdag 16 maart
t/m woensdag 17 maart liggen de voorwerpen op een tafel op
het kleuterplein. Donderdag 18 maart en vrijdag 19 maart
vindt u de tafel bij de hoofdingang van de school. Na vrijdag
19 maart wordt alles weggebracht.

SKH nieuws:

Herdertje nieuws:

Uitbreiding dagen KDV en peuters

Combinatiemiddag met spelenderwijs
Noorderdracht

Op de begane grond van de Roald Dahl school bevind zich
het kinderdagverblijf. Per 1 april a.s. gaat dit KDV 5 dagen
open. Dus de vrijdag erbij!
Naast het KDV bevinden zich de peuters. Deze ruimte wordt
naschools gedeeld met de BSO voor de jongste leerlingen
van de Roald Dahl. Ook het peuteraanbod gaan we per 1
april uitbreiden naar 4 dagen in de week.
KDV open op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Peuterspeelschool open op:
Maandagochtend
Dinsdagochtend
Donderdagochtend
Vrijdagochtend

Tevens maken we op korte termijn de buitenruimte af voor
deze jongste kinderen, dat ziet er nu al enige tijd niet zo
fraai uit. Met de aanpassing voldoet het aan de juiste
oppervlakte en komt het tegemoet aan de spelbehoefte van
jonge kinderen.
Wilt u meer weten over de kinderopvang van SKH,
Kijk dan op de vernieuwde site waar de locatie Roald Dahl
beschreven is.

Spelenderwijs op weg naar school is een samenwerking
tussen de begeleiders van de peuters Van ’t Herdertje en de
kleuterleerkrachten van de Roald Dahl school. Door deze
samenwerking kunnen we inspelen op de individuele
ontwikkeling van ieder kind. Wanneer peuters klaar zijn voor
nieuwe uitdagingen doen zij mee met activiteiten in de
kleuterklas, zoals het kringmoment of spel. De intentie is, als
de maatregelen weer ruimte bieden, regelmatig een
bezoekje te brengen aan de kleuters van de Roald Dahl
school.
Spelenderwijs Noorderdracht is geopend op woensdag- en
vrijdagochtend. Het is nu ook mogelijk om hierbij gebruik te
maken een combinatiemiddag. Zo kan uw kindje de hele dag
gebruik maken van de opvang bij locatie Noorderdracht en
toch Spelenderwijs kennismaken met de activiteiten van het
basisonderwijs.
Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met ons
kantoor via (0229) 248745 of stuur een mail naar
planning@herdertje.nl

Kennismakingsochtenden nieuwe ouders

Thema brandweer in groep 3

We zijn weer gestart met de kennismakingsochtenden voor
nieuwe ouders. Als gevolg van de maatregelen zijn deze iets
anders georganiseerd. Jacqueline of Monique informeren de
ouders over ons onderwijs. Omdat we geen rondleidingen
of portfoliopresentaties kunnen houden, hebben we twee
filmpjes opgenomen waarin leerlingen van groep 8 een
virtuele rondleiding voor de ouders verzorgen en portfolio’s
presenteren. Hierdoor kunnen zij zich toch een beeld
vormen van onze school. Ouders kunnen zich op onze
website opgeven.

In groep 3 zijn de kinderen gestart met het thema
brandweer. Er wordt druk gewerkt aan het maken van de
brandweerauto, het onderzoeken van de brandveiligheid op
school en nog veel meer wat met de brandweer te maken
heeft. Op bijgaande foto bestuderen de leerlingen de
vluchtroutes binnen de school.

Poëtische corona overpeinzingen
door onze leerlingen
Roald Dahl muziekkanaal
Sinds een jaar, als gevolg van de eerste lockdown, is het
YouTube kanaal ’Roald Dahl muziekkanaal’ geboren. Een
plek waar Ronald Spanjaardt, onze vakdocent muziek
video’s deelt per bouw. Het zijn video’s over een bepaald
liedje, soms over een instrument of over bewegen op
muziek.
De leerlingen van de Roald Dahl school zijn niet de enigen
die genieten van deze video’s. Sommige van de filmpjes
worden frequent bekeken, zoals die over het liedje: Kijk
omhoog! van de muziekmethode 123zing.
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