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Start van het nieuwe schooljaar 
De vakantie zit er bijna op. Na het weekend starten we 
weer met veel zin en energie. We hopen dat iedereen een 
fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen veel zin 
hebben om de komende tijd weer in de groep te zijn. Een 
nieuw schooljaar is altijd weer leuk en vooral spannend, 
niet alleen voor u en de kinderen, maar ook voor ons!  
 
In de eerste week worden er veel activiteiten gedaan om 
elkaar (nog) beter te leren kennen. Hierbij maken we  ook 
gebruik van de lessen uit de Vreedzame school. Er zullen 
vakantieverhalen worden gedeeld, maar ook vindt de start 
van de nieuwe thema’s plaats. Kortom, we hebben er zin in 
en we hopen jullie ook! 
 
Toch is de start anders dan we graag zouden willen. Als 
gevolg van de coronamaatregelen hebben we nog steeds 
te maken met een protocol waarin de richtlijnen voor het 
basisonderwijs worden beschreven.  Deze richtlijnen zijn 
nauwelijks veranderd ten opzichte van het einde van vorig 
schooljaar. Dus nog steeds niet even met uw kind de 
school in, kennismaken met de leerkracht of een blik 
werpen in het lokaal. We kunnen u als ouders dus helaas 
geen kijkje gunnen in de school.  
 
Teneinde u toch iets mee te geven van de sfeer in de 
groepen zullen de leerkrachten u de komende weken een 
filmpje sturen van de groep. Op instagram roalddahlschool 
kunt u ons ook volgen.  
 
We wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een 
hele fijne start van het schooljaar! 
 

 

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

Ziekmeldingen: 
Via Fiep ouderapp 
Telefonisch: 0229-845002 

 

Directeur: Sylvia Woudstra  

www.roalddahlschool.nl 
  

NPO-gelden 
Wij worden als team altijd zo blij van u als ouder! Zo 

betrokken bij de ons onderwijs en de ontwikkeling van uw 

kind(eren). De korte vragenlijst over uw zorgen over 

mogelijke achterstand en uw ideeën over de besteding van 

de gelden heeft een groot aantal van u direct ingevuld.  

Uw antwoorden liggen in lijn met onze bevindingen, 

analyse en plannen.  

Een groot deel van u maakt zich geen zorgen over een 

opgelopen achterstand. Velen van u zien geen 

achterstand.  

U merkt op, net als wij, dat er regelmatig uitval is geweest 

van het werken in kleine groepjes door ziekte en 

vervangingen. Dat klopt. Dat is ook de reden dat we 

komend jaar externe experts de school in halen om deze 

begeleiding vorm te geven. Zo gaan wij bijvoorbeeld 

samenwerken met een orthopedagoog die de zorgroutes 

rondom lezen, spelling en mogelijk dyslexie gaat 

begeleiden.   

De term achterstand lijkt soms teveel te gaan over 

leerlingen die moeite hebben met het aanleren van de 

basisvaardigheden zoals rekenen en lezen. Maar net als u 

kijken wij naar alle leerlingen, dus ook de leerlingen die 

zich de basisvaardigheden snel meester maken. Wij willen 

voor alle leerlingen het passende aanbod en extra 

ondersteuning indien nodig. Wij zetten daarom het project 

rondom de meerkunners rekenen & wiskunde in de 

groepen 6, 7 en 8 dan ook graag voort. De leerlingen die 

niet deelnemen krijgen in de groep weer meer specifieke 

aandacht van de leerkracht.  

We hebben nog veel meer plannen en gaan die in de 

komende tijd uitwerken naar de praktijk.  

http://www.roalddahlschool.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uw kind(eren) brengen en halen 
 
Als gevolg van de coronamaatregelen blijven de afspraken 
m.b.t het halen en brengen hetzelfde als voor de vakantie. 
Hieronder treft u deze afspraken aan: 

• Maximaal één volwassene brengt/haalt de kinderen.    

• Kinderen komen zo veel mogelijk lopend of op de fiets 
naar school.    

• Onze deuren gaan vanaf 8.20 uur open.    
 

Zit uw kind in groep 1/2? 
Zitten uw kind(eren) in groep 1/2 én in groep 3?  
De kinderen van groep 1/2 en 3 en hun ouder(s) lopen via 
de helling van het kleuterplein het schoolplein op. De 
ouders blijven achter de blauw-groene spetters.   

Bij het ophalen en verlaten van het plein verzamelt u uw 
kinderen en gebruikt u de volledige breedte van de trap.  

Komt u met een kinderwagen? 
U kunt bij aankomst de helling bij het kleuterplein of de 
helling aan de voorzijde nemen. In het laatste geval kunt u 
over het schoolplein naar de kleuterzijde lopen.    

Zit uw kind in groep 3 t/m 8?  
Uw kind gaat zo veel mogelijk zelfstandig naar school of legt 
het laatste stukje van de route naar school zelfstandig af. 
Uw kind komt via de trap de hoofdentree binnen. Het gedag 
zeggen heeft al elders plaats gevonden. Ouders komen niet 
voorbij de roze tape. 
Laat uw kind zelfstandig naar huis komen of spreek een plek 
af iets verder van school om uw kind op te wachten. Spreek 
een vaste plek af met uw kind voor het ophalen.  

De eerste week voor groep 1 / 2 en 3 

De eerste week verwelkomen de leerkrachten van de 
groepen 1 / 2  en 3 de kinderen op het kleuterplein. Vanaf 
maandag 30-8 gaan de kinderen zelfstandig naar binnen 
volgens de afspraken zoals hierboven vermeld. Er staat  
vanaf dat moment iedere ochtend een teamlid buiten om 
de kinderen te verwelkomen en indien nodig naar binnen te 
begeleiden.  

Voor ouders van nieuwe kleuters wordt een aparte afspraak 
gemaakt met de leerkracht. Zij mogen de eerste paar keer 
mee naar binnen.  

Wij zullen u in de nieuwsbrieven informeren als er 
aanpassingen komen.  

 

 

 
 
 

 

Spullen weer mee naar school 
 
De volgende zaken moeten maandag weer mee naar school 
genomen worden: 

• Luizenzak* 

• BSB tas* 

• Groep 1-2: gymschoenen met witte zool  en de naam 

van uw kind daarin vermeld 

*) Mocht deze stuk of kwijt zijn, dan kunt u uw kind € 2,50 
meegeven voor een nieuwe. N.B. nieuwe leerlingen 
ontvangen deze de eerste keer van school.  
 
In groep 5 krijgen alle leerlingen een stabilo pen van school. 
Mocht uw kind in groep 6/7 geen stabilopen meer hebben, 
dan kan een nieuwe worden aangeschaft voor  
€ 7,50 euro.  
 

Gymlessen groep 3-8 
 
Maandag 23 augustus starten de groepen meteen weer met 
gym in De Kreek. Wilt u uw kind(eren) een gymtas 
meegeven, met daarin een shirt, broek en schoenen. Let op! 
Gymschoenen zonder zwarte zool. Het douchen na de 
gymles (voorheen vanaf groep 5) doen we nog niet. 
Het gymrooster vindt u op de website.  
 
Via Kwieb wordt u op de hoogte gehouden over alle 
(na)schoolse sportactiviteiten. 
 

 

BSO leerlingen groep 1/2 en 3 
Maakt u voor uw kind(eren)in groep ½ en/of 3 gebruik van 
naschoolse opvang, dan vragen wij u aan de leerkracht(en) 
kenbaar te maken op welke dagen dat is. In de 
welkomstmail die u deze week ontvangt van de 
leerkrachten, staat beschreven hoe u dit kunt opgeven.  
Voor leerlingen vanaf groep 4 gaan wij ervan uit dat de 
leerlingen zelf weten dat ze na schooltijd worden opgehaald 
door/verwacht worden bij een naschoolse opvang.  
 

Afsluiting kruising Strip en Jan Doustraat 
Tot 30 augustus is deze kruising afgesloten. Wij adviseren u 
om uw kind(eren) lopend of met de fiets naar school te 
brengen. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u de 
school bereiken via de Meetketting/Lucas Sinckstraat. Houd 
er rekening mee dat deze straat druk zal zijn vanwege de 
ouders en leerlingen van de Socrates. De Socrates begint om 
8:20 uur. In verband met de veiligheid van onze kinderen is 
het niet de bedoeling dat u keert op de straat aan de 
voorzijde van de school. Het parkeerterrein aan de 
achterzijde van de school is wel bereikbaar.  

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


 

Plaatsen van fietsen in de stalling 
De fietsen van de leerlingen worden geplaatst in de 
fietsenrekken. De grote stalling aan de voorzijde van de 
school is voor alle leerlingen. Mocht er geen plaats meer 
zijn, kunnen ze deze plaatsen in de rekken aan de 
schoolpleinzijde. Fietsen die niet in de stalling staan, zullen 
worden verplaatst.  
 

 
Wij vragen u tevens de fiets van uw kind te voorzien van een 
goed slot. Afgelopen jaar is het voorgekomen dat er fietsen 
zijn ontvreemd die niet op slot stonden. Als school dragen 
wij hier geen verantwoordelijkheid voor.  
N.B. De fietsenrekken die aan de voorzijde staan bij de 
ingang van de Kreek zijn voor bezoekers van de Kreek en de 
prikpoli.  
 

Luizencontrole 
In de eerste week na iedere vakantie vinden de 
luizencontroles plaats. Op basis van het protocol 
basisonderwijs kunnen deze controles weer plaatsvinden. 
We zijn hier echter nog over in overleg met de Franca 
Peerdeman, coördinator  luizencontrole. Zodra wij hier meer 
over weten, informeren wij u daarover in Kwieb. Wel is het 
zo dat de commissie altijd op zoek is naar ouders/verzorgers 
die mee willen helpen bij de controles. U kunt zich hiervoor 
opgeven via de mail bij Franca Peerdeman.  
Wij vragen u in ieder geval om uw kind(eren) aankomende 
week dagelijks te controleren op neten/luizen. Mocht uw 
kind neten/luizen hebben, dan stellen wij het op prijs als u 
de leerkracht van uw kind(eren) hiervan op de hoogte stelt. 
Wij informeren de andere ouders van de groep dan 
hierover, uiteraard zonder te vermelden over wie dit gaat.  
Op de site van het RIVM leest u wat u het beste kunt doen.  

Het team van de Roald Dahlschool 
Ons team is ook dit jaar weer uitgebreid.  
Dave van Gellekom, vorig jaar Lio-stagiair in groep 7, start 
dit jaar als leerkracht in groep 7C.  
Sandy Josephia, vorig jaar stagiair onderwijsassistent in de 
groepen 6, gaat bij ons vier dagen aan het werk als 
onderwijsassistent en gaat daarnaast de opleiding voor 
leerkrachtondersteuner volgen.  
Marleen Robert, tevens werkzaam bij ’t Herdertje, gaat de 
kleutergroepen ondersteunen op maandag, dinsdag en 
donderdag.  
Marjolijn Bakker, ook werkzaam bij ’t Herdertje, gaat de 
kleutergroepen ondersteunen op woensdag en vrijdag.  
Lucia Frederiks, gaat de groepen 3 en 4 ondersteunen tot 1 
januari 2022.  
In de volgende nieuwbrief stellen de nieuwe collega’s zich 
aan u voor.  
 
We hebben eind van het schooljaar afscheid genomen van 
Dayelle Lammers. Zij heeft een fulltime baan gevonden op 
een andere school. Ook van Mieke Welling, die Trix vorig 
jaar heeft vervangen, hebben we afscheid genomen.  
 
Brenda van Paassen, die bijna vanaf het begin van de Roald 
Dahlschool bij ons werkzaam was, gaat ons per 1 september 
verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het 
Speciaal Basisonderwijs. We wensen iedereen heel veel 
succes! 
 
 
 
 
 

Eten en drinken 
De kinderen nuttigen rond 10:30 uur hun meegebrachte 
kleine gezonde tussendoortje en drinken. Rond het 
middaguur eten en drinken ze op school hun meegebrachte 
lunch. Tijdens het eten en drinken  leren we de kinderen dat 
ze dat in stilte doen. Daardoor is er meer aandacht voor het 
eten en is dit een mooi breinmomentje! 

Informatieavond 8 september vervalt 
Helaas kan ook dit jaar de informatieavond in de groepen 
geen doorgang vinden. Dat betekent ook dat de 
ledenvergadering van de oudervereniging komt te vervallen. 
Wij informeren u binnenkort over de wijze waarop u de 
informatie zult ontvangen van de groep waar uw kind(eren) 
in zit(ten).  

Stagiaires op de Roald Dahlschool 
Ook dit jaar zullen we op onze school stagiaires begeleiden. 
(I)Pabo studenten die worden opgeleid tot leerkracht. Maar 
ook MBO studenten die worden opgeleid tot 
onderwijsassistent. De komende weken zullen er zeer 
waarschijnlijk nog eerstejaarsstudenten bij komen. In de 
volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.  

mailto:%09francapeerdeman@hotmail.com?subject=Luizencontrole
https://www.rivm.nl/hoofdluis

