
 

 

 

                

                

  

  

De laatste weken voor de zomervakantie 

We zijn blij dat we de afgelopen weken weer ‘normaal’ 

onderwijs hebben kunnen verzorgen. We hebben gemerkt 

dat het groepsproces na zo’n lockdown extra aandacht 

behoeft. Inmiddels draaien de groepen weer lekker. 

In de laatste maanden voor de zomervakantie richten we 

ons o.a. op de personele bezetting van de groepen voor 

het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat we het plaatje op 

dit moment bijna compleet hebben. Dave van Gellekom, 

onze Lio-stagiair in groep 7, mag ons team komen 

versterken. Hij gaat voor 4 dagen in de week aan de slag. 

Daarnaast zal Sandy Josephia bij ons voor een aantal uur in 

de week de onderwijsondersteuning gaan verrichten. 

Sandy hoopt in oktober af te studeren en zal dan de 

opleiding voor leerkrachtondersteuner gaan volgen. Sanne 

Huiberts die dit jaar op 1 januari bij ons is gestart, zal ook 

bij ons blijven. Dayelle Lammers (groep 8) zal komend jaar 

niet meer bij ons werkzaam zijn.  

Hoe het plaatje er precies uit komt te zien en wie er in 

welke groep komt te staan, daar informeren wij u eind juni 

over. Op donderdagmiddag 1 juli is de 

kennismakingsmiddag voor de nieuwe groepen. De 

leerlingen maken dan kennis met hun nieuwe 

leerkracht(en). Nieuwe kleuters die instromen tot en met 1 

september zullen hiervoor ook een uitnodiging ontvangen. 

Op vrijdag 2 juli komt de laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar uit.  

  

Schoolvakanties en studiedagen 2021-2022 

Hieronder treft u de schoolvakanties en data van studiedagen 
voor het nieuwe schooljaar. Teneinde toch weer 2 weken 
meivakantie te kunnen plannen, gaan de kinderen de vrijdag 
voor de zomervakantie (15 juli) gewoon naar school en is dat 
dus de laatste schooldag.  
Daarnaast willen wij u attenderen op het feit dat de 
kerstvakantie op 25 december (eerste Kerstdag) start en dat 
de kinderen op 24 december dus naar school gaan.  
 
VAKANTIES: 
Herfstvakantie   16-10-2021  t/m  24-10-2021 
Kerstvakantie    25-12-2021  t/m  09-01-2022 
Voorjaarsvakantie 19-02-2022  t/m  27-02-2022 
Paasweekend  15-04-2022  t/m  18-04-2022 
Meivakantie  23-04-2022  t/m  08-05-2022 
Hemelvaart  26-05-2022  t/m  27-05-2022 
2e Pinksterdag  06-06-2022  
Zomervakantie  16-07-2022  t/m  28-08-2022 
 
STUDIEDAGEN: 
Donderdag  07-10-2021 
Vrijdag   26-11-2021 
Woensdag   02-02-2022 
Maandag  21-03-2022 
 

U kunt de data ook terugvinden op onze website. 
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Directeur: Sylvia Woudstra  

www.roalddahlschool.nl 
  

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-120585/pagina/roald_dahlschool__schooltijden__vakanties.html
http://www.roalddahlschool.nl/


  

 

 

 

 

 

 

  

Vreedzame school blok 6: omgaan met 

verschillen 

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en 

verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om 

te gaan met verschillen van mening en verschillen in 

gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en 

in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. 

Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen 

leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, 

de school en de samenleving Om goed om te kunnen gaan 

met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat 

om luisteren naar de ander, een mening vormen, van 

mening kunnen veranderen en een eigen mening 

verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen 

tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen 

verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of 

vreemd. Het doel van dit blok is dat leerlingen een open 

houding hebben ten aanzien van verschillen tussen 

mensen.  

Op onze website vindt u de kletskaarten voor groep 1-6  

voor alle blokken van de Vreedzame school. U kunt  

met uw kind over dit onderwerp praten aan de hand van 

de vragen  die erin staan:  

KLETSKAARTEN VREEDZAME SCHOOL 

 

 

Roald Dahlschool ruimt op 

De afgelopen weken hebben de groepen 5, 6, 7, en 8 

zwerfafval opgeruimd rondom de school. In de kleine 

pauze konden de kinderen zich opgeven om met juf Sandy 

(stagiaire groep 6b) of juf Isabel (stagiaire groep 7) mee te 

gaan. Gewapend met afvalgrijpers en een vuilniszak liepen 

de kinderen enthousiast door de wijk. De ene keer 

kwamen ze terug met 300 gram afval, fijn dat betekent dat 

de buurt schoon is. Maar de andere keer kwamen ze terug 

met wel 2 kilo afval! Hoewel de kinderen het leuk vinden 

om met volle vuilniszakken terug te komen op school, 

beseften ze zich dat dit betekent dat er erg veel troep in de 

buurt ligt. 

Tot nu toe hebben we in totaal ongeveer 75 kilo zwerfafval 

opgeruimd! De meeste kinderen vonden het erg leuk om te 

doen. Leuk idee voor een gezinsuitje? De afvalgrijpers zijn 

gratis te lenen bij de receptie van het gemeentehuis.  

 

 

 

Actief bewegen op de Roald Dahlschool 

Iedere dinsdag is het in groep 3 doedinsdag. Op deze dag 

bewegen én leren de kinderen tegelijkertijd. Buiten worden 

activiteiten gepland waarbij vaardigheden op het gebied van 

schrijven, lezen en rekenen worden geoefend.  

Daarnaast was het op 13 april nationale buitenslesdag en 

hadden meerdere groepen diverse leer- en 

beweegactiviteiten op het schoolplein. Groep 7 speelde 

bijvoorbeeld levend straBREUKo.  

Daarnaast hebben we sinds kort de beschikking over fijn 

speelmateriaal voor tijdens de pauzes. Wekelijks worden de 

kinderen geïnformeerd over de spellen die ze tijdens het 

buitenspelen kunnen doen.  

 

 

Lezen en voorlezen 

Dankzij de oudervereniging hebben we weer de beschikking 

over nieuwe leesboeken voor onze bibliotheek. Naast  de 

recreatieve leesboeken, hebben we ook toneelleesboeken, 

informatieboeken, poëzie en jeugdliteratuur. Door het lezen 

van verschillende soorten boeken, worden de kinderen lees- 

en taalvaardiger. Naast het stilleeskwartier voor iedere 

   groep, wordt er dagelijks  

   voorgelezen door de leerkrachten.

   Ook is er een positief verband 

   tussen (voor)lezen thuis en lezen 

   op school. We hopen dan ook dat 

   u thuis lekker veel voorleest aan 

   uw kind(eren) 

 

 

 

Toch nog een vakantiemomentje pakken?  

We merken een grote behoefte onder u als ouders om, nu 

de maatregelen versoepelen, toch nog een 

vakantiemomentje te pakken. Als uw kind nog 4 jaar is valt 

dit buiten de wettelijke leerplicht.  

Wij verwachten echter wel een tijdige melding via een 

verlofaanvraag, zodat de leerkrachten hun onderwijs goed 

kunnen afstemmen op de leerlingen.  

Is uw kind 5 jaar of ouder, dan geldt de leerplichtwet. 

Meer informatie vindt u op onze website  

 

. 

 

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-102813/pagina/roald_dahlschool__vreedzame_school.html
https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-105900/pagina/ouders__protocollen.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw puber online, GGD Hoorn 

Wij krijgen af en toe vragen van ouders hoe ze het beste 

om kunnen gaan met het sociale mediagebruik van hun 

kind(eren). De GGD organiseert een online bijeenkomst 

voor ouders van kinderen van 12-18 jaar. Hoe houd je als 

ouder toezicht? Wat laat je toe en wat niet? In deze 

bijeenkomst krijgt u een indruk wat jongeren leren op 

social media, maar ook waar ze juist op moeten letten. 

Daarnaast krijgt u tips en handvatten hoe u om kunt gaan 

met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Voor meer 

informatie klikt u hier. 

 

 

Thema ‘Mensen’ en burgerschapsonderwijs 

Afgelopen vrijdag hebben de groepen 7 en 8 in het kader van 

het thema 'Mensen' bezoek gehad van een gastspreker van 

de John Blankenstein foundation. Deze stichting werkt aan 

de acceptatie van homoseksualiteit in de sport. De kinderen 

hebben gehoord hoe het is om 'uit de kast' te komen als je 

topsporter bent en hebben gepraat over hoe het voelt als je 

wordt buitengesloten. Tijdens de bijeenkomst hebben de 

kinderen geleerd om verschillen tussen mensen te zien en 

discriminatie uit te sluiten. Tot slot kregen we een leuk 

presentje, een voetbal in de kleuren van de regenboogvlag 

Het onderwerp sluit heel mooi aan bij de lessen van de 

Vreedzame school en het burgerschapsonderwijs.  

. 

 

 

Inschrijving 1ouderweekend St. Netwerk 

Stichting Netwerk organiseert een heerlijk weekend naar 

Texel voor alleenstaande ouders met kinderen. Lekker 

genieten van een heerlijk weekend op het eiland in 

groepsaccommodatie “De Zilvermeeuw”. Naast ontspanning 

in de natuur en lekker eten worden er volop spelletjes 

gespeeld en leuke activiteiten ondernomen. In dit 

weekend brengen we ouders met elkaar in verbinding en 

vaak ontstaan er nieuwe vriendschappen. Het weekend is 

bedoeld voor Hoornse vaders en moeders die hun 

kind(eren) alleen opvoeden.  

Het verblijf is in een prachtige omgeving met bos, strand, 

duinen en zee. 

De sociaal werkers van de stichting bedenken elk jaar een 

gevarieerd programma. Er wordt natuurlijk ook tijd vrij 

gemaakt om iets leuks met het eigen gezin te doen. 

Dit jaar is het weekend 24, 25 en 26 september 2021. Kosten 

bedragen € 65,00 per gezin, betalen met de 

cultuurstrippenkaart is ook mogelijk. Gezinnen kunnen zich 

vanaf 29 mei aanmelden via Sociaal werker Stefanie Strijker 

via s.strijker@netwerkhoorn.nl ook voor vragen kunt u hier 

terecht. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Er 

is plaats voor zo'n 30 Hoornse gezinnen.  

. 

 

Goede doelenactie in groep 6A 

Beste ouders,  

Wij zijn de kinderen van de goede doelencommissie uit 

groep 6A. Wij hebben op dit moment thema dieren. Wij 

zamelen geld in voor het Zapp Your Planet Plastic Jagers. 

Wij willen de Walvis redden. Wij zetten buiten bij alle twee 

de ingangen een bak neer en u kunt daarin lege 

statiegeldflessen doen. Het statiegeld van de flessen gaat 

naar de walvis. We kunnen ook nog langs komen in de wijk 

om lege flessen in te zamelen. Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet,  

De goede doelencommissie 6A 

 
 

 
De goede d 
        De  

 

Summercamp Zwaag 

In de zomervakantie wordt op basisschool de Wingerd een 

Summer Camp georganiseerd. Dit Summer Camp heeft als 

doel kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar op een leuke en 

effectieve manier Engels te leren. De filosofie van het 

Summer Camp is dat kinderen het beste leren als ze 

ontspannen bezig zijn en plezier hebben. Het enthousiaste 

team zorgt voor een prettige atmosfeer en ondersteunt de 

kinderen tijdens de leuke en uitdagende activiteiten. Op de 

website van Summer Camp leest u hier meer over en kunt 

u uw kind(eren) opgeven.  

https://ggd-hollandsnoorden.live.opleidingsportaal.nl/aanbod/#!/a-online-bijeenkomst-je-puber-online-wat-moet-je-weten
mailto:s.strijker@netwerkhoorn.nl
https://www.summercamp.nl/home/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidsclub op woensdagmiddag 

Netwerk verzorgt iedere woensdagmiddag een Kidsclub voor 

kinderen van 4-9 jaar. U leest hier meer over in 

onderstaande flyer.  

 

 

Oproep namens gemeente Hoorn 

TONK-regeling 
De coronacrisis duurt voort. Veel Hoornse inwoners worden 
financieel geraakt door corona: minder klanten, minder 
werk of minder inkomsten. Om u te helpen in deze moeilijke 
tijden biedt 1.Hoorn hulp aan. U kunt de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling) 
aanvragen. U komt hiervoor in aanmerking als 

• u door corona 30% minder inkomsten heeft; 
• moeite heeft om uw privékosten zoals hypotheek, 

huur en energie te betalen. 
  
Vergoeding aanvragen 

De regeling is een eenmalige uitkering van 1600 euro. Komt 

u in aanmerking voor de TONK-regeling? Dan kunt u de 

TONK-regeling tot en met 30 juni 2021 aanvragen via de 

website van de gemeente: www.hoorn.nl./tonk. De TONK-

regeling kan aangevraagd worden voor de periode 

(terugwerkend) vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 

2021.  
   
1.Hoorn 
Er is niets moeilijker dan hulp vragen, omdat u de 

rekeningen niet meer kunt betalen of stress heeft van uw 

geldzorgen. U bent niet alleen en ook niet de eerste die hulp 

aanvraagt. 
De medewerkers van 1.Hoorn denken graag met u mee om 
u in uw situatie zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij 
1.Hoorn kunt u terecht met uw vragen en dilemma’s over 
rondkomen, geldzorgen en bijzondere bijstand. Neem 
contact op voor vragen, adviezen of hulp met de 
professionals van 1.Hoorn via 0229-525200 of e-
mail rondkomen@hoorn.nl  
 

 

 Taal Summer School voor groep 7-8 

leerlingen 

Gunt u uw kind meer zelfvertrouwen in het spreken van de 

Engelse taal? Of wilt u dat hij/zij goed voorbereid naar het 

voortgezet onderwijs of groep 8 gaat? Zoekt u een geschikte 

zomeractiviteit voor uw zoon of dochter, waarbij leren en 

plezier hand in hand gaan? Meld uw kind dan nu aan voor 

Tweemaal Taal Summer School! 

 

Kinderen leren het meeste als ze plezier hebben. Tweemaal 

Taal gelooft in de kracht van persoonlijke aandacht en een 

interactieve manier van lesgeven. De lessen kenmerken zich 

door veel persoonlijke aandacht, afwisseling en.. having fun! 

 

Tweemaal taal is een programma van 4 dagen en vinden 

plaats in juli. Voor meer informatie:  

Tweemaaltaal.nl 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hoorn.nl.%2Ftonk&data=04%7C01%7Cjanneke.vagevuur%40stichtingpenta.nl%7Ce98a7c98b8a440b2cf2d08d91074508e%7C2129d92ab41c4e6695e8749ddc5875f4%7C0%7C0%7C637558914039924549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p0NGrtdGUOoICoWj4hzQrl2F%2FSg3WhhY%2Bj9hUzdxTc8%3D&reserved=0
mailto:rondkomen@hoorn.nl
https://www.tweemaaltaal.nl/summer-school/

