
 

 

 

                

                

  

  

Einde van weer een bijzonder schooljaar 

Ook dit schooljaar zal net als vorig jaar de 

geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar. Daar 

hebben jullie als ouders, de leerlingen en wij als school ook 

de gevolgen van ondervonden. Ook nu weer een aantal 

maanden niet naar school en (digitaal) thuisonderwijs voor 

de leerlingen. Inmiddels zijn alle kinderen gelukkig weer op 

school en lijkt het hier weer als vanouds. Toch 

ondervinden we met zijn allen nog steeds de gevolgen van 

de coronacrisisis. Dat zien we ook terug in het feit dat u als 

ouder de school niet in mag. Zolang de 1,5 meter 

maatregel blijft bestaan, zal dit ook zo blijven. De ruimte in 

de gangen is te klein om de onderlinge afstand tussen 

volwassenen te waarborgen. Dat betekent dat we ook na 

de zomervakantie de leerlingen van de groepen 1-2 buiten 

zullen opvangen. Dat verloopt inmiddels heel goed en we 

zetten het graag op dezelfde manier voort. We informeren 

u hierover in de start-nieuwsbrief van 20-8. 

Op maandag 23 augustus heten we alle leerlingen weer 

welkom bij ons op school. De deuren zullen voorlopig nog 

om 8:15 uur open gaan. Met ouders van nieuwe kleuters 

is/wordt door de betrokken leerkracht een aparte afspraak 

gemaakt voor de eerste schooldag.   

Ook voor komend schooljaar zullen wij de richtlijnen 

volgen van het RIVM. Deze staan beschreven in het 

protocol basisonderwijs. Wij vertrouwen op uw 

medewerking hierin. Wij hopen, net als u waarschijnlijk, 

dat de maatregelen niet opnieuw zullen worden 

aangescherpt. Mocht dit wel het geval zijn, dan informeren 

wij u daar bijtijds over.  

Wij wensen u en uw dierbaren een hele fijne 

zomervakantie! 

 

 

Hulpouders,  bedankt ! 

Ondanks het feit dat we dit jaar niet veel activiteiten hebben 

kunnen organiseren, willen wij de ouders die hierbij betrokken 

waren bedanken voor hun fijne hulp en inzet. Ook de ouders 

van de oudervereniging en de MR bedanken wij voor hun 

inzet.  

Roald Dahlschool 
Meetketting 1 
1689 XD Zwaag 
Telefoon: 0229-845002 

Ziekmeldingen: 
Via Fiep ouderapp 
Telefonisch: 0229-845002 

 

Directeur: Sylvia Woudstra  

www.roalddahlschool.nl 
  

2 juli 2021 
 Volgende verschijningsdatum: 
Vrijdag 20 augustus 2021 
 Inhoudsopgave: 

1. Einde van een bijzonder schooljaar 

2. Start zomervakantie 

3. Hulpouders bedankt 

4. Jaarkalender en studiedagen 

5. Bericht van de Oudervereniging 

6. Werkboekjes en schriften mee naar huis 

7. Luizenzakken voor een opgeruimde school! 

 

 Start zomervakantie 

Donderdag 8 juli is de laatste schooldag voor de kinderen. 

Door de verruimde maatregelen kunnen wij bij mooi weer 

met alle leerlingen de vakantie inluiden. Dit doen wij op het 

schoolplein. Vanwege de 1,5 meter maatregel, is het helaas 

niet mogelijk dat u als ouder hierbij aanwezig kunt zijn. U kunt 

uiteraard wel een kijkje nemen vanaf de stoep bij het 

parkeerterrein achter de school.  De ouders van leerlingen uit 

groep 1-2 kunnen hun kind daarna ophalen zoals afgesproken.  
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Jaarkalender 2021 en informatieavond 8/9 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de 

vakanties en studiedagen voor komend schooljaar. In de 

agenda van de ouderapp komen naast de vakanties en 

studiedagen alle relevantie activiteiten te staan, zoals BSB 

en vieringen. Ook op onze website vindt u alle activiteiten 

terug.  

Op woensdag 8 september is de informatieavond voor alle 

groepen. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Tevens 

vindt op die avond de algemene ledenvergadering van de 

Oudervereniging plaats en stellen de MR leden zich aan u 

voor. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

 

 

Werkboekjes en schriften van uw kind 

Gedurende een schooljaar oefenen de leerlingen de leerstof 

in schriften of werkboeken, behorend bij een methode. 

Deze werkboekjes zijn bedoeld als inoefening en niet als 

toetsing. Dat betekent ook dat niet altijd alles wordt 

gemaakt of wordt nagekeken door de leerkracht. Vanaf 

groep 5 wordt door de leerlingen zelf ook nagekeken. Wij 

weten ook dat dat niet bij elke leerling zorgvuldig gebeurt. 

Dat is onderdeel van het leerproces van de leerling. Als 

leerkracht hebben we inzicht in de vaardigheden van de 

kinderen d.m.v. de methodetoetsen en middels, met enige 

regelmaat doch niet altijd, de verwerking van de leerstof in 

de werkboeken/schriften. Omdat leerlingen aangeven dat ze 

het wel op prijs stellen als het verwerkingsmateriaal mee 

naar huis gaat als het niet meer gebruikt wordt, geven we 

de werkboeken en schriften aan het eind van het schooljaar 

mee. Wij willen daar nog aan toevoegen dat het voor uw 

kind niet fijn is als hij/zij thuis van u de niet verwerkte 

oefenstof moet maken. Leren en oefenen doet uw kind bij 

ons op school. 

De luizenzakken en BSB tassen gaan 

mee naar huis. U kunt de luizenzak 

wassen. Op de eerste schooldag nemen 

alle leerlingen hun luizenzak weer mee. 

Is de luizenzak kapot, dan kunt u geld 

meegeven voor een nieuwe:  € 2,50. 

Door alle eigendommen op school in de 

luizenzak te bewaren, raken er minder 

zaken zoek en hebben we een 

opgeruimde school! 

 

Uit de MR afronding schooljaar  

Op dinsdag 15 juni 2021 heeft weer een MR-vergadering 

plaatsgevonden. Op deze plek in de nieuwsbrief willen we u 

informeren over de vele besproken onderwerpen. Ook deze 

keer heeft de MR ingestemd met een aantal belangrijke 

documenten, zoals de Schoolgids en het Schooljaarplan. 

Beide zijn dynamische documenten, waarin regelmatig 

aanpassingen worden gedaan, om de actualiteit en kwaliteit 

te waarborgen. Ook hebben we uitgebreid gesproken over 

de besteding van de NPO-gelden, waarover we u eerder 

hebben geïnformeerd. De school heeft onderzoek gedaan 

naar wat onze kinderen nodig hebben en wil zo, met behulp 

van de NPO-gelden, de kwaliteit van het onderwijs hoog 

houden en verbeteren. Dit was de laatste vergadering van 

dit schooljaar. De MR houdt u vanaf 16 september weer op 

de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school. Wij 

wensen u een mooie zomer toe! 

 

Van de oudervereniging 

Wat was het weer een jaar! Onze kinderen konden eerst 

gewoon naar school, toen een periode thuisonderwijs en 

daarna nog regelmatig last minute aanpassingen vanwege 

een klas die in quarantaine moest. 

Gelukkig hebben we als oudervereniging nog wel de kans 

gehad een aantal leuke activiteiten voor de kinderen te 

organiseren, soms in aangepaste vorm. Zo hebben de 

kinderen op school Sinterklaas, Kerst en Pasen kunnen 

vieren. Daarnaast zijn er voor verschillende groepen nog 

alternatieve schoolreisjes en sportdagen geweest. Ook voor 

de kleuters is er een groots kleuterfeest georganiseerd! 

Helaas heeft niet alles doorgang kunnen vinden zoals 

gepland. Zoals eerder al aangegeven zal per groep gekeken 

worden welk deel van het budget niet is gebruikt en zullen 

we dat zsm terugstorten aan de ouders. Tijdens de ALV van 

komende september zullen we de financiële verantwoording 

afleggen zodat iedereen inzicht kan krijgen in de financiën 

van het huidige schooljaar. 

Voor nu rest ons jullie een hele fijne zomervakantie te 

wensen. We hopen dat volgend schooljaar weer een 

normaal jaar kan worden, en we onze energie weer kunnen 

steken in het organiseren van leuke activiteiten voor onze 

kinderen. 

 

 

https://www.roalddahlschool.nl/ag-17058-0/agenda


Peuteraanbod in samenwerking met school 

Naast kinderopvang en voor- en naschoolse opvang, bieden 

SKH en t Herdertje een peuteraanbod voor kinderen van 2-4 

jaar.    

Binnen onze school heeft de SKH een peuterspeelzaal voor 
2-4 jarigen die 4 ochtenden in de week is geopend. ’t 
Herdertje zit vlak bij de Roald Dahlschool op de 
Noorderdracht. Door de fijne samenwerking die wij hebben 
met de pedagogische medewerkers van beide organisaties, 
zal de stap naar de basisschool voor een kind een fijne en 
veilige ervaring worden. Hierdoor kan het met een 
vertrouwd gevoel naar school zodra de leeftijd van 4 jaar is 
bereikt. Op onze website www.roalddahlschool.nl onder 
‘Kinderopvang’ vindt u meer informatie over het aanbod van 
onze samenwerkende partners.   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst actie groep 6A 

Beste ouders en kinderen, 

Bedankt voor jullie inzet bij de  Zapp Your Planet Plastic 

jagers. Wij hebben met jullie hulp € 145 opgehaald. 

Bedankt voor alles . 

              Groep 6A 

 

Leeskilometerwedstrijd 

Op 11 mei werden wij in groep 6C verblijd met het nieuws 

dat we de leeskilometerwedstrijd hadden gewonnen.  

Wij hebben met de klas het meeste gelezen van heel Hoorn! 

De prijs was: Een kinderboekenschrijver op bezoek.  

We mochten doorgeven welke schrijver wij graag in de klas 

wilde hebben. De kinderen kwamen met de meest 

fantastische schrijvers die ze konden bedenken. Wie er zou 

komen bleef nog lang een verrassing.  

 

Op 10 juni kwam kinderboekenschrijver Aby Hartog bij ons 

in de klas. Hij vertelde ons over de boeken die 

hij geschreven heeft en over hoe het leven van een schrijver 

eruitziet. We hebben geleerd dat veel schrijvers ook nog een 

andere baan hebben.  

 

Samen met Aby Hartog hebben we een verhaal bedacht 

over twee kinderen die een beroep voor een dag mogen 

proberen. De groep kwam met een aantal voorbeelden van 

beroepen die de kinderen konden gaan uitproberen. De 

kinderen wilden een verhaal maken over de kinderen als 

zwerver, al is dit niet echt een beroep.  

Ook moest er iets fout gaan in het verhaal. Dit werd 'de 

kinderen zijn zo vies dat papa en mama ze niet meer 

herkennen.' 

 

De kinderen hebben aandachtig geluisterd en waren erg 

enthousiast over het maken van een verhaal. Ze zijn 

geïnspireerd en een aantal is nu zelf ook een verhaal aan het 

schrijven.  

 

Gevonden voorwerpen 

Op dinsdag 6 en woensdag 7 maart staat ’s ochtends voor 

schooltijd en ’ s middags na schooltijd, bij de hoofdingang 

van de school een tafel met daarop alle gevonden 

voorwerpen. Kledingstukken die niet worden opgehaald, 

worden door ons aan een goed doel geschonken.  

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-134031/pagina/kinderopvang__skh_t_herdertje__ikc_roald_dahl__ikc_de_kreek.html


Vakantiespelen in de zomervakantie 

In de eerste twee weken van de zomervakantie zijn er 

sportieve, cratieve en culturele activiteiten voor kinderen en 

jongeren van 4 t/m 15 jaar. Uw kind kan meedoen met 

activiteiten als thater, kanovaren, techniek of andere 

activitieten. U kunt uw kind aanmelden op 

www.hoornbeweegt.nl.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoornbeweegt.nl/

