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De Grondwet van de Roald Dahlschool

De eerste weken zitten er alweer op. De kinderen zijn weer 
lekker begonnen in de groepen. Er wordt in deze periode veel 
aandacht besteed aan de omgang met elkaar en aan de 
afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. 
Afgelopen schooljaar hebben we met de kinderen samen de 
grondwet van de Roald Dahlschool opgesteld. In iedere groep 
is deze grondwet aanwezig. 

Contact met de leerkracht(en) van uw kind

Onder de huidige omstandigheden is het voor u als ouder 
minder makkelijk om contact te maken met de leerkracht van 
uw kind(eren). We zijn op de hoogte van het feit dat er binnen 
de Kwieb app wel een mogelijkheid voor bestaat. Deze 
hebben we echter uitgezet. Ons team heeft niet de 
beschikking over een zakelijke telefoon en zou dergelijke 
berichten dus ontvangen op de privételefoon.  Dat vinden wij 
niet wenselijk. Mocht u iets door willen geven aan de 
leerkracht, dan kunt u hiervoor (telefonisch) contact opnemen 
met de administratie. De administratief medewerkster geeft 
dit dan door aan de leerkracht. Ook voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen met school. De leerkracht neemt dan 
zelf contact met u op.
Omdat verzender en ontvanger van een boodschap niet altijd 
dezelfde interpretatie van een geschreven bericht hebben, 
gaan wij niet in op inhoudelijke mails die betrekking hebben 
op het onderwijs aan uw kind(eren). Wij vragen u hiervoor 
dan ook telefonisch contact op te nemen met de leerkracht.

Privacywetgeving

Bij het aanmelden van uw kind(eren) heeft u een brief 

ondertekend in het kader van de privacywetgeving.  Middels 

deze melding willen wij u erop attenderen dat u ten alle tijden 

schriftelijk terug kunt komen op de door u gegeven 

toestemming. Mocht dit voor u van toepassing zijn, kunt u bij 

de administratie van onze school een formulier ophalen 

waarop u de aanpassingen kunt doorgeven. Wij gaan ervan uit 

dat de door u gegeven toestemming onveranderd blijft zolang 

wij geen aanpassing hierop ontvangen. 
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Coronamaatregelen m.i.v. 25/9

De 1,5m-regel vervalt binnenkort. Dat wekt natuurlijk de 
verwachting dat u als ouder binnenkort weer de school in 
kunt. Dat zien wij ook graag, echter het nieuwe protocol voor 
onderwijs is nog niet vastgesteld. Tot die tijd hanteren wij nog 
de regels zoals ze momenteel zijn. Wel bent u beiden welkom 
op het kennismakingsgesprek. 

Vanaf nu geldt overigens wel dat een hele klas niet meer in 
quarantaine hoeft als een leerling besmet is. 



Onze schoolafspraken
In school:
Rijdende objecten zoals skeelers, skateboards, schoenen met 
wieltjes en stepjes mogen niet meegenomen worden naar 
school.
 
In de groep:
● Traktaties: leerlingen mogen één kleine, liefst gezonde, 

traktatie uitdelen in de klas. Ze gaan niet de klassen rond; 
● Voor het volgen van ons onderwijs is een mobiele telefoon 

niet nodig. Toch begrijpen we dat kinderen deze bij zich 
dragen voor contact met thuis. Wij staan niet toe dat de 
mobiele telefoon wordt gebruikt in de klas, in de 
gang/toilet, of op het speelplein onder schooltijd. De 
leerling is zelf verantwoordelijk voor de telefoon. In de klas 
is een verzamelbakje voor de toestellen.

● Speelgoed/knuffels etc. van thuis mogen alleen worden 
meegenomen als de leerkracht dat heeft aangegeven (of bij 
speelgoedmiddag bij de kleuters);

● In de klas kunnen de kinderen hun sleutels kwijt in een 
sleutelbakje; Gevonden sleutels liggen bij de conciërge.

● In de klas dragen de leerlingen geen petjes en eten ze geen 
kauwgom;

 
BSB-tas
Iedere nieuwe leerling ontvangt van school éénmalig een 
BSB-tas. Bij het lenen van de bibliotheek boeken in de BSB 
moet deze tas ten alle tijden worden gebruikt. Wanneer de tas 
kapot is, of zoekgeraakt, kunt u een nieuwe tas aanschaffen bij 
de administratie/conciërge voor € 2,50.
 
Stabilo pen                                         
Iedere leerling krijgt in groep 5 van school éénmalig een 
stabilo-pen. Met deze pen wordt geschreven in de groepen 5 
t/m 7. Is de pen stuk of zoekgeraakt, moet een nieuwe pen 
worden aangeschaft. Dat kan ook op school bij de 
administratie tegen betaling van € 7,50. In groep 8 mogen de 
kinderen ook hun eigen schrijfgerei meenemen, mits deze 
blauw schrijft.
 
Ziekte of afwezigheid van de leerkracht:
Wanneer een leerkracht onverhoopt ziek of door andere 
omstandigheden niet aanwezig is en er geen vervanging is, zal 
u worden gevraagd uw zoon/dochter thuis te houden. 

Wanneer dit écht niet mogelijk is, zullen wij uw kind opvangen 

in een andere groep. 

Oordopjes/koptelefoons/wisbordjes
In groep 3 ontvangen de leerlingen een eigen setje oordopjes 

voor het gebruik van de chromebooks.  Kinderen zijn hier zelf 

verantwoordelijk voor. Bij beschadiging of verlies kan een 

nieuw setje worden aangeschaft voor € 3,00. 

De leerlingen van hogere groepen hebben in 2018-2019 een 

koptelefoon ontvangen. Is deze inmiddels kapot dan wordt een 

setje oordopjes aangeschaft via de administratie à 3,00. Het is 

niet de bedoeling dat kinderen een koptelefoon van thuis 

meenemen. Deze mag niet worden gebruikt op school en moet 

mee naar huis worden genomen. 

Met ingang van dit schooljaar hebben alle kinderen in groep 3 

en 6 van ons een eigen wisbordje ontvangen (groep 4 krijgt 

deze nog). Zij gebruiken deze tot en met groep 5 resp. groep 8. 

het wisbordje wordt gebruikt bij instructiemomenten. Ook hier 

zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor. Bij beschadiging of 

verlies kan een nieuw wisbordje worden aangeschaft voor        € 

5,00. De stiften tbv het wisbordje worden door school 

verstrekt.

Vreedzame school: We horen bij elkaar 

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. 
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken 
over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het 
ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een 
groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat 
hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze 
elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over 
opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een 
aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo 
goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er 
bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker 
is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking 
over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend 
gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet 
kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet 
hebben voor de mening van anderen. Kletskaarten groep 1 
t/m 6 Met behulp van de kletskaarten kunt u in gesprek met 
uw kind(eren) over hetgeen ze geleerd hebben in de 
Vreedzame school. U vindt de kaarten van blok 1 op onze 
website.



Bericht van de oudervereniging

Het schooljaar is weer begonnen. Hopelijk een jaar zonder 
beperkingen voor de kinderen. Er staat dit jaar weer veel op 
het programma, o.a. sportdagen, Sinterklaas, Kerst, excursies, 
schoolreisjes en de Kinderboekenweek.
Angela van Pijkeren heeft afscheid genomen van de OV en 
Michella van Geijten is ons team komen versterken in de feest- 
en decoratiecommissie!
Onlangs is de schoolpleinversiering aangebracht. Dit is een van 
de dingen die door de kinderen was gekozen tijdens de 
verkiezingen van vorig jaar. Het is fijn om te zien dat er gelijk 
veel gebruik van gemaakt wordt!
Als oudervereniging gaan we komend jaar samen met school 
kritisch kijken naar alle activiteiten. Een concreet voorbeeld 
hiervan is voor de groepen 1 en 2 het kleuterfeest in plaats van 
een schoolreisje naar Sprookjeswonderland. Afgelopen 
schooljaar was dit uit nood geboren maar uit de evaluatie 
bleek dat het kleuterfeest voor zowel de kinderen als de 
leerkrachten een fantastische ervaring was. Wij houden we u 
op de hoogte.
De ALV kon dit jaar niet doorgaan. In een apart schrijven zullen 
wij u informeren over de financiële verantwoording van 
afgelopen jaar, en de begroting van komend jaar.

Hartelijke groet, 
De Oudervereniging

Stagiaires op de Roald Dahlschool

Inmiddels zijn ook de stagiaires op onze school gestart. Van het 
MBO Horizoncollege hebben we vier studenten die bij ons 
stage lopen voor de opleiding tot onderwijsassistent.. Zij blijven 
het hele jaar bij ons op school. 
Groep 1/2A: Neva Houthuijsen, donderdag en vrijdag;
Groep 1/2B: Daisy Vermeer, donderdag en vrijdag;
Groep 4A: Huub Sijm, donderdag en vrijdag;
Groep 6B: Roos Stavenuiter op maandag, dinsdag en woensdag

Wij zijn blij dat wij dit jaar ook veel stagiaires mogen 

verwelkomen van verschillende Pabo’s. Rachel Tol is Leerkracht 

in opleiding in groep 1/2C. Als leerkracht in opleiding draait zij 

op dinsdag en vanaf januari op woensdag zelfstandig de groep. 

Eerstejaars:
Groep 5A: Tjardo Bruijnestijn, maandag;
groep 7A: Miriam Sterrenburg, donderdag;
Groep 8B: Kimberly Swier, maandag;
Groep 8A: Denni de Wit, maandag
Tweedejaars: 
Groep 3B: Raciël Kol, maandag
Groep 4B: Babs Braakman, maandag
Derdejaars:
Groep 7B: Isabel Pronk op donderdag en vrijdag;

Afscheid van Mariska Visser

Mariska Visser heeft een nieuwe baan gevonden bij de 

Inholland Acadamy. Een mooie stap na vele jaren als 

leerkracht bij onze stichting Penta te hebben gewerkt. 

Mariska was erbij vanaf de start van de Roald Dahlschool. Zij 

heeft zich al die jaren met veel passie ingezet voor haar werk 

hier op school. Wij wensen haar heel veel succes. 

Verzekeringen & aansprakelijkheid 

De school streeft naar optimaal veilige situaties, maar 
ongelukjes kunnen altijd plaatsvinden. De school gaat ervan uit 
dat alle kinderen WA-verzekerd zijn. De school is niet 
aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding, 
brillen, fietsen etc.. Wanneer onder schooltijd aan spullen van 
een leerling schade ontstaat waarbij niet duidelijk is wie 
daarvoor verwijtbaar is, zullen de kosten daarvoor geheel bij de 
ouders liggen. Wanneer wel duidelijk is wie verwijtbaar is voor 
de ontstane schade, kan deze schade door de benadeelde 
ouders worden verhaald op de WA verzekering van de (ouders) 
van de veroorzaker. Als school en leerkrachten dragen wij geen 
verantwoordelijkheid voor het onzorgvuldig omgaan met 
materiële zaken zoals kleding, brillen, fietsen .

Slavernij in een gedicht

Het thema van groep 7-8 is in deze periode Amerika, Australië 

en Antarctica. Ook de geschiedenis van de slavernij komt 

hierbij aan bod. Afgelopen week hebben de leerlingen uit een 

tekst over slavernij een stiftgedicht gemaakt. Hierbij omcirkel 

je de woorden die achtereenvolgens als gedicht worden 

voorgedragen. Hierbij de versie van Demir uit groep 7A:

SLAVERNIJ

Keihard werken.

Je eet maar twee keer.

Gammel huisje

Je bent het bezit van een ander

Een zwaar leven.



Kidsclub op woensdagmiddag in de Kreek

De kidsclub in de Kreek is vanaf 29 september weer wekelijks 
open voor alle kinderen van 4 tot 9 jaar. Tijdens deze middag 
kunnen kinderen terecht voor ontmoeting, knutselen, koken, 
sport en spel activiteiten. Elke week staat er weer wat leuks 
op het programma.
Wanneer: elke woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur 
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Kosten: €1,- per keer
Locatie: MFA De Kreek (boven in het atelier), Meetketting 1-3

Girlsclub op woensdagmiddag in de Kreek

Is bedoeld voor meiden 10 t/m 14 jaar. Er worden activiteiten 
georganiseerd vanuit de ideeën van de meiden. Er wordt 
samen gekookt, samen thee gedronken, gekletst, geknutseld, 
nieuwe vriendschappen gesloten, muziek geluisterd, gedanst, 
gelachen en nog veel meer.
Regelmatig komen onderwerpen aan bod zoals: opkomen 
voor jezelf, omgaan met social media, onzekerheden, 
vriendschappen et cetera. Er is ruimte om je eigen verhaal te 
vertellen en tips of advies te geven of te krijgen. 
Kosten: Gratis!  
Wanneer: elke woensdagmiddag van 15.30 – 17.00 uur
Locatie: MFA De Kreek in het jongerencentrum

Naschools aanbod IKC de Kreek

IKC De Kreek is een samenwerkingsverband tussen 
basisscholen Roald Dahl en Socrates, Stichting Kinderopvang 
Hoorn, de jeugd Bibliotheek en Stichting Netwerk Hoorn.  
Tijdens deze middagen kunnen leerlingen nieuwe activiteiten 
uitproberen en misschien een nieuw talent of hobby 
ontdekken. Het programma bestaat uit activiteiten op het 
gebied van kunst en cultuur, sport en spel, natuur en milieu, 
techniek en wetenschap en creativiteit. Twee keer per jaar 
kunnen leerlingen uit elke groep uit een aantal activiteiten 
kiezen. Deze zijn altijd na schooltijd. De lessen duren circa 6 
tot 8 weken. Na de herfstvakantie zullen de eerste reeks van 6 
tot 8 weken plaats vinden. Via de scholen wordt u op de 
hoogte gehouden wat er aangeboden gaat worden en 
wanneer u uw kind(eren) kunt opgeven.

Heeft u vragen over de kidsclub, girlsclub of IKC de Kreek 
naschoolse aanbod? Neem dan contact op met de 
Kinderwerker  “Hafsa Abdellaoui” 
Email: h.abdellaoui@netwerkhoorn.nl 

donderdag 7 
oktober 

studiedag, de 
kinderen zijn 

vrij!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 oktober.


