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Prachtige thema’s in de groepen

Procedure rondom Covid-19 besmettingen

Via Kwieb sturen onze leerkrachten u regelmatig leuke
foto’s en filmpjes toe van activiteiten uit de groep van uw
kind(eren). Sinds u de school niet meer binnen komt
wegens de COVID-19 maatregelen, ziet u niets meer van
hetgeen er in andere groepen speelt. U gaf ons dit ook
terug in de ouder vragenlijst.
Zo mist u dus dat:
• De kinderen in de groepen 1/2 een bijzonder ei in
hun klas hadden,
• De leerlingen uit de groepen 3 ‘gaan als de
brandweer’
• In groep 4 de centrale vraag is: ‘hoe zit dat?’
• De entrees van de groepen 5 en 6 zijn
omgebouwd tot slotpoorten met een ophaalbrug
• In de groepen 7 en 8 allerlei voorwerpen te zien
zijn die te maken hebben met de Tweede
Wereldoorlog.

Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met
huisgenoten van leerlingen die besmet zijn of leerlingen die
zijn besmet. We volgen daarin de procedure zoals die is
vastgesteld door de GGD.

Daar wilden wij natuurlijk iets aan doen!
Wij hebben daarom sinds 1 maart 2021 een Instagram
account. Op dit account delen wij geregeld kiekjes van de
diverse thema’s en activiteiten in onze school. Onderwijs
waar we trots op zijn. Het zou leuk zijn als u en uw
kind(eren) roalddahlschool hier zouden gaan volgen!

Bij besmetting van een huisgenoot blijft de leerling thuis of
wordt direct naar huis gestuurd. Hiervan ontvangen overige
ouders geen bericht. Wij vertrouwen erop dat alle ouders de
beslisboom volgen.
Bij besmetting van een leerling ontvangen ouders van
leerlingen die nauw contact hebben gehad met deze leerling
(in dezelfde groep), een brief via Kwieb. Overige leerlingen
die niet in de groep, maar wel in dezelfde ‘bubbel’ zitten
(contact op de gang of schoolplein), ontvangen een brief
voor overig contact. Alle andere leerlingen die niet in
aanraking zijn gekomen met deze leerling, ontvangen
hiervan geen bericht. Dat geldt ook voor besmettingen
waarbij de leerling niet in de besmettelijke periode op
school is geweest. Wanneer er besmettingen in meerdere
groepen zijn, ontvangen alle ouders een algemeen bericht.
Na melding van een besmetting is een aantal dagen later
áltijd contact tussen de GGD en directie. Het kan zijn dat
n.a.v. het bron- en contactonderzoek de GGD tot een ander
advies komt, dan is vastgesteld in de basisprocedure. Wij
volgen ten alle tijden dit advies op van de GGD. Dat kan dus
betekenen dat een groep tóch weer naar school mag
komen.
Wij snappen dat de berichtgeving hieromtrent soms
verwarrend kan zijn, maar we hopen dat u begrijpt dat wij
vertrouwen op de expertise van de artsen van de GGD.

Verkeersveiligheid rondom de scholen

Geboorte Saar

In februari informeerden wij u over het onderzoek van de
politie omtrent de verkeersveiligheid rondom de scholen in
deze wijk. Er is inmiddels een aantal maatregelen genomen
die de verkeersveiligheid ten goede zijn komen:
1. Snelheidsremmer op de Strip;
2. 30 km/h markering op de Strip;
3. Smileybord langs de Strip centrumzijde;
4. Stopverbod op de Meetketting, inmiddels geplaatst;
5. Voetgangersoversteek bij de Kreek verduidelijken met
borden: pas op, spelende kinderen.

Zondag 11 april is Saar
geboren. Saar is de dochter
van meester Paul uit groep
7B en Nadia. Saar is het zusje
van Sep. Dinsdag 13 april
heeft de groep van meester
Paul al digitaal
kennisgemaakt met Saar.

Geboorte Dave
Op 6 maart is Dave
geboren, zoon van Roy
en juf Sigrid-Eline uit
groep 8. Dave is het
broertje van Anne. Dave
groeit al goed. De groep
van Sigrid-Eline heeft al
digitaal kennis gemaakt
met Dave.

Uit metingen blijkt dat na invoering van maatregel 1, 2 en 3
de gereden snelheid op de Strip enorm verlaagd is. Deze
interventie heeft dus een gewenst effect.
Maatregel 4 is door omstandigheden nog niet volledig
uitgevoerd. Vanaf 1 mei zal het stopverbod op de
Meetketting correct zijn aangegeven en worden
gehandhaafd. Aangezien u altijd netjes in de vakken
parkeert, zal dit voor u geen gevolgen hebben. Het is echter
goed hiervan op de hoogte te zijn. Op een boete zit niemand
te wachten.
Daarnaast wordt een jaarlijkse fietsverlichtingsactie
geadviseerd. Als school hebben we deze in november
gedaan en herhalen deze actie jaarlijks.

Klik hier

De oudervereniging verrijkt het buiten spelen

Absentiemeldingen in Kwieb

Grote dank aan jullie als ouders. Wat superfijn om materialen
te ontvangen voor het spelen buiten op het plein.

Het is fijn om te merken dat de Kwieb app goed wordt
gebruikt. Wij willen graag u aandacht voor het volgende:

Dat de kinderen hun stem mochten uitbrengen vonden ze
natuurlijk geweldig. De dag waarop ze dat konden doen, kon
niet beter gekozen worden, namelijk de dag van de landelijke
verkiezingen.

Het komt voor dat er een absentie melding onder
schooltijd binnenkomt. Deze melding wordt dan te laat
gelezen. Wij willen de absentiemelding graag tussen 8.00
-8.15 ontvangen. Dan lezen de leerkrachten dit op tijd.

Van de oudervereniging hebben we ook een Green Screen
gekregen. De kinderen uit groep 7-8 nemen daarmee
momenteel filmpjes op met als achtergrond Nederland
tijdens de oorlog (het thema in 7-8)

Een absentiemelding kan alleen worden doorgegeven via
Kwieb.

Muziek in de Middeleeuwen

Vreedzame school

In groep 5 en 6 is het thema Middeleeuwen aan bod
gekomen. De Middeleeuwen vormen een rijke bron waarbij
uiteraard de Middeleeuwse muziek en de verhalen van de
minstrelen niet mochten ontbreken. De kinderen hebben
kennisgemaakt met ridders zoals heer Halewijn. In
het aangeleerde lied komt de allereerste opgeschreven Oud
Nederlandse zin naar voren:
“Hebban olla vogala nestas hagunnan hinae hic enda thu wat
unbiddag we nu?” Samen met meester Ronald, de
muziekdocent, en Karien Welling speelden de kinderen
oude ritmes op trommels en slagwerk dat al in de
Middeleeuwen werd gebruikt. De kinderen hebben ervan
genoten.

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen
met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen
het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken,
krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.

.

De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar.
Daarom kun je dit jaar meedoen met de Avond4daagse –
Home Edition! Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen
vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw
eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook
nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille.
Mis dit unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse – Home
Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname
kost €6,50. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan
vanaf 29 maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op plaats en
schrijf je in bij jouw lokale Avond4daagse – Home Edition.
Veel plezier!

Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen
mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich
betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een
positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen
aan wat in de klas gebeurt. Een voorbeeld hiervan was het
stemmen op de materialen die we van de oudervereniging
hebben ontvangen
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van
taken binnen de klas en de school. Zo dragen leerlingen uit
groep 8 de verantwoordelijkheid voor de BSB. Zij lenen de
boeken uit en zorgen dat de administratie op orde is.
Daarnaast verzorgen leerlingen uit groep 8 (niet in deze
Covid-tijd) de rondleidingen voor nieuwe ouders door de
school. Ook lezen kinderen uit andere groepen voor aan
groep 1-2 of helpen zij bij de leerlingen in groep 3 en 4 met
lezen. Binnen ons Daltononderwijs is veel aandacht voor
het dragen van verantwoordelijkheid voor je eigen
leerproces maar ook voor je omgeving. Samenwerken,
zelfstandigheid zijn ook kernwaarden die kinderen leren
hun steentje op een goede manier bij te dragen.
En wat dacht u van het project de Roald Dahlschool ruimt
op? In de groepen 6 wordt tijdens de pauze in de omgeving
afval opgeruimd. Met elkaar zorgen we hier voor een
opgeruimde omgeving en worden kinderen zich bewust
van het feit dat zwerfafval slecht is voor het milieu.

