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De eerste weken zitten er weer op!
De afgelopen weken is er in de groepen hard gewerkt aan de 
groepsvorming. Een mooi proces dat in iedere groep weer 
vorm krijgt met o.a. lessen uit de Vreedzame school. Verderop 
in de nieuwsbrief leest u hier mee over. 

Nu de herfst is aangebroken merken we dat meer kinderen, 
maar ook collega’s verkouden of ziek worden. Gelukkig 
hebben we niet te maken met corona-uitbraken. Wel is de 
beslisboom is og steeds van toepassing. De nieuwste versie 
dateert van 20 september. Een kind dat veel hoest, of last 
heeft van benauwdheid of koorts blijft thuis en moet zich 
laten testen. Dit geldt ook wanneer een kind immuun is. 

Veel ouders hebben gereageerd op de enquête over het naar 
school brengen van de kinderen. De reacties waren zeer 
divers. Ouders die het liefst altijd mee kunnen met het kind de 
school in, maar ook ouders die aangeven blij te zijn met de 
manier waarop het nu gaat. Wel wordt veel opgemerkt dat 
ouders het contact met de school en de leerkracht missen. 
Wij gaan ons de komende tijd buigen over de antwoorden en 
zullen in samenspraak met de MR komen tot een besluit. 
Echter, zolang de basisregels: wassen, afstand, luchten en 
testen, voor iedereen nog gelden zullen wij de huidige 
procedure voor het naar school brengen hanteren. 

Het team van de Roald Dahlschool wenst alle kinderen een 
hele fijne herfstvakantie!

Kwiebinstellingen
Zoals u wellicht weet wordt onze ouderapp Kwieb regelmatig op 
basis van ervaringen aangepast. Zo is er sinds kort de 
mogelijkheid een voorkeurstaal in te stellen. Handig voor 
anderstalige ouders. Verder kunt u Kwieb (bijna) helemaal 
instellen naar eigen zin: wel of geen pushberichten, meerdere 
ouders koppelen, de tijdlijn instellen etc. Op de supportpagina 
van Ziber Education vindt u antwoorden op veel vragen. 
Binnenkort zullen wij ook de privacyvragen over gebruik van 
fotomateriaal uitzetten in Kwieb. Wij houden u op de hoogte!

Kinderziektes
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, duiken ook de 
kinderziektes weer op. In deze tijd van corona hanteren we op 
school en thuis de noodzakelijke hygiëne. Daar kunnen we veel 
mee voorkomen, maar helaas niet alles. Waterpokken, 
Krentenbaard, Vijfde ziekte, het zijn virusziektes die ook in deze 
tijd de kop weer opsteken. Als uw kind een besmettelijke ziekte 
heeft, willen wij graag dat u de leerkracht op de hoogte stelt. 
Wanneer de richtlijnen van de GGD aangeven dat we hier 
melding van moeten maken, sturen we de betrokken ouders een 
mail. In de Kiddi-app van het RIVM kunt u veel terugvinden over 
de kinderziektes, melding etc. 

Taaislijmziekte
Heeft u zelf Cystic fibrosis, ook wel taaislijmziekte ge-
noemd, dan willen wij u vragen dit door te geven aan de
directie. Op school is nl. een leerling die deze ziekte ook
heeft. (n.b.: dit is geen besmettelijke ziekte)
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Gedragsprotocol

Op onze school is een gedragsprotocol aanwezig met daarin de 
gedragsregels voor alle teamleden, kinderen en de ouders. 
Deze regels hebben betrekking op onderwerpen als: pesten, 
seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, privacy etc. U vindt de 
nieuwste versie van het gedragsprotocol terug op onze website. 
In het protocol is o.a. beschreven dat ouders in het geval van 
pestgedrag zich terughoudend opstellen in het zelf oplossen 
van de problemen. Dat betekent dat er geen rechtstreeks 
contact wordt opgenomen met de betrokken kinderen en hun 
ouders. U kunt ervan uitgaan dat de leerkracht een 
pestprobleem altijd serieus neemt en dat daarover gesproken 
wordt. Wij verstrekken u géén informatie over de maatregelen 
m.b.t. andere leerlingen. 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Op donderdag 16 september 2021 is de MR voor het eerst dit 
schooljaar bij elkaar gekomen. Op de agenda stonden weer 
diverse onderwerpen, zoals de begroting en het Coronabeleid. 
Ook hebben we ons uitgebreid laten informeren over de 
NPO-plannen. Zoals eerder al vermeld is er gedegen 
onderzoek gedaan naar wat onze kinderen nodig hebben aan 
eventuele extra ondersteuning, na het onderwijs in 
Coronatijd. Het geld dat de overheid beschikbaar stelt wordt 
prima verantwoord, zodat duidelijk is waar het aan besteed 
wordt. Een greep uit de selectie: zo worden er in de 
kleutergroepen vaker kleine groepjes  geformeerd, zodat de 
kinderen extra aandacht krijgen bij bijvoorbeeld 
taalontwikkeling of gym. Er wordt in alle groepen ingezet op 
leesbevordering en nieuwe thematische teksten die passen bij 
het begrijpend lezen. Er is nieuw materiaal beschikbaar voor 
de methode Alles-in-1, zodat de leerlingen nog rijker 
onderwijs krijgen. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen 
extra uitdagend rekenonderwijs. En er wordt bijvoorbeeld 
geld ingezet om leerlingen die om welke reden dan ook meer 
aandacht nodig hebben, beter te kunnen begeleiden. 

Nieuws van de oudervereniging

Beste ouders,
Het is alweer bijna herfstvakantie. Fijn om te merken dat het 
weer op een normaal schooljaar lijkt. 
We willen de ouders die gereageerd hebben op de oproep 
voor hulp bij Sinterklaas bedanken! Na de Herfstvakantie 
zullen we hierop terugkomen.

VACATURE:
We hebben binnen de OV een vacature bij de lees- en 
cultuurcommissie:
De lees- en cultuurcommissie is een commissie die extra 
ondersteuning zal geven aan de leerkrachten om het 
leesplezier te vergroten en extra aandacht te geven voor 
culturele zaken. Hierbij kan gedacht worden aan extra boeken, 
of huur van boeken, uitjes naar culturele activiteiten (bijv 
musea, voorstellingen etc). Deze commissie coördinator zal 
nauw samen werken met de Coördinator Excursies binnen de 
school. Het je affiniteit met dit onderwerp en wil je onze 
gezellige vereniging komen versterken? Stuur dan een mail 
naar secretaris@ovrds.nl

Voor nu wensen we jullie een fijne Herfstvakantie.

Motorische ontwikkeling van een kind

Een goede motoriek draagt bij aan de totale ontwikkeling van 
het kind. Als school spelen we hierin een cruciale rol. Teneinde 
in de lessen bewegingsonderwijs gericht aan de slag te gaan 
met beweeg- en spelactiviteiten, is het voor de vakdocenten 
prettig dat ze snel een beeld krijgen van het motorische niveau 
van de kinderen. Dit doen ze dmv de MQ-scan in de gymles, dit 
is een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies 
opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De MQ 
Scan wordt in alle groepen afgenomen. De tijd die een kind 
erover doet om de baan af te leggen geeft aan wat zijn/haar 
motorische vaardigheid is ten opzichte van zijn/haar leeftijd 
(gemiddeld, boven- of onder gemiddeld).Deze beweegbaan 
wordt door de kinderen als zeer leuk ervaren. Middels deze 
scan kunnen de vakdocenten tevens bekijken welke leerlingen 
in aanmerking komen voor fungym. Dit is een naschoolse 
activiteit, gericht op het versterken van de motorische 
vaardigheden. De vakdocenten benaderen hiervoor zelf de 
ouders. 

De groepen 4 
hebben een 

bezoek gebracht 
aan Sterrenwacht 

Orion

Het Roald Dahltheater is weer gestart, 
ook ouders zijn weer welkom!



Sinterklaas gesignaleerd

Ook al is het pas 15 oktober, de aankomst 
van Sinterklaas is alweer op 13 
november. Als school zijn we uiteraard 
alweer bezig met de voorbereidingen 
hiervoor. Wij willen u echter alvast wijzen 
op het feit dat de Sint dit jaar een bezoek 
zal brengen aan de Socrates op een 
andere datum dan bij ons. Dat kan 
verwarring voor de jongste kinderen met 
zich meebrengen. Wij willen u dan ook 
vragen om op donderdag 25 november 
niet te vroeg naar school te komen 
teneinde dit te voorkomen. De Socrates 
start 10 minuten eerder dan onze school. 

Vreedzame school: We hebben oor voor elkaar

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden  
De lessen zijn gericht op: 
Duidelijk vertellen: goed kunnen communiceren is erg 
belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte 
communicatie kan conflicten verergeren.
Goed en slecht luisteren: de kinderen leren actief naar elkaar 
te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat 
de ander heeft gezegd.
Misverstanden: Wat de een bedoelt en hoe de ander het 
begrijpt. Kinderen leren te zien hoe de interpretatie van een 
boodschap kan verschillen.
Gezichtspunten: de kinderen leren zich te verplaatsen in de 
mening of positie van een ander.
Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw 
leren ze dit door middel van debatteren.
Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot 
overeenstemming. 
In groep 8 is er extra aandacht voor het kritisch omgaan met 
informatie, en  het respectvol communiceren via de ‘sociale 
                                                                                media. 

Vandalisme op het schoolplein

Wij hebben de afgelopen tijd helaas te maken gehad met 
vandalisme op het schoolplein. In het weekend en in de 
avonden komt het regelmatig voor dat er vernielingen 
plaatsvinden aan de materialen. Het schoolplein is formeel 
eigen terrein en het is derhalve strafbaar als zich daar buiten de 
tijden dat de school of opvang open zijn, mensen ophouden. 
Dit is kenbaar gemaakt middels bordjes bij de entree van het 
schoolplein.  
De wijkagent vraagt een ieder die ziet dat er vernielingen 
worden gepleegd, dan wel dat er sprake is van ontoelaatbaar 
gedrag op het schoolplein buiten de openingsuren, melding te 
maken bij de politie. Zij kunnen dan een auto sturen en de 
betrokkenen hierop aanspreken. 

Stagiaires bewegingsonderwijs

Naast de vele (I)Pabo- en MBO-stagiaires zijn er drie studenten 
van de ALO die stage lopen op onze school. Alyssa Mittelmeijer,  
Eva Bruins en Niels Hoksbergen lopen op maandag stage bij 
Anouk en Mark. Zij zijn allen tweedejaars student bij de HVA. 

En de kinderen scheiden mee!

Voor kinderen tussen de 6-12 jaar is er een workshop die 
wordt georganiseerd door 1.Hoorn i.s.m. de GGD.
Erkenning en herkenning staat centraal tijdens de workshop 
De kinderen scheiden mee. De workshop ondersteunt 
kinderen beter te begrijpen wat er allemaal gebeurt tijdens en 
na een scheiding. En krijgen ze tips hoe ze hiermee om 
kunnen gaan. Samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaan 
kinderen onder begeleiding van twee trainers (coaches) 
ontspannen aan de slag. Kinderen ervaren vaak dezelfde 
gedachten, gevoelens en ervaringen. Door deze met elkaar te 
delen voelen ze erkenning en herkenning: “Ik ben niet alleen”. 
Dat is de kracht van de groep. Aan de workshop is een 
ouderbijeenkomst gekoppeld. 

Naast deze workshop wordt ook een training aangeboden die 
ondersteuning biedt tijdens en na een scheiding, zodat je 
samen met je ex-partner betrokken ouders blijft zonder 
daarbij zelf vast te lopen. Voor meer informatie zie 
ScheidingsATLAS. 

Samengym 
met de 
Socrates



Naschools aanbod IKC de Kreek

Er zijn nog plaatsen bij het naschoolse aanbod van stichting 
Netwerk. U kunt uw kind inschrijven tot donderdag 22 
oktober. Op onze website vindt u het bericht met daarin de 
mogelijkheid de flyer te downloaden. 

Hieronder in het kort het aanbod: 

MiniDansKanjers voor kleuters op de woensdagmiddag; 
CreaBea voor groep 3,4, en 5 op donderdagmiddag;
Stopmotion videoclip maken voor groep 4,5 en 6 op 
donderdagmidag; 
Hair, beauty en creatief met schmink voor groep 6,7 en 8 op 
vrijdagmiddag;
Tekenen en schilderen voor groep 6,7 en 8 op vrijdagmiddag;
Volleybal voor groep 3 t/m 8 op woensdagmiddag
Tafeltennis voor groep 4 t/m 8 op donderdagmiddag. 

Voor elke cursusdag betaalt u € 2,00, tenzij anders is 
aangegeven . 


