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Vooraf  
Voor ons ligt de maand december, een gezellige maand met veel activiteiten in het vooruitzicht. De school 
is gezellig versierd in Sinterklaas-sfeer en zal daarna sfeervol worden aangekleed in Kerstsfeer. In deze 
nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alle activiteiten en wat er verder speelt in onze school. Veel 
leesplezier gewenst. 
 
Team CBS Roosjenschool 
 
Agenda 
Maandag 5 december   - Sinterklaas, er is deze dag geen gym.   
Maandag 12 december   - peutergym   
Donderdag 22 december  - 18.30 uur kerstviering in de Kruiskerk 
Vrijdag 23 december   - Start kerstvakantie, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij. 
26 december – 9 januari   - Kerstvakantie  
 
Afwezigheid leerkrachten 
Meester Bosscha  - dinsdag 6 december (directieberaad TrEf)  
 
Juf Borrel   - dinsdag 6 december (overleg IB/directieberaad)  
      - maandagmiddag  12 december  (IB- overleg)    
 
Vanuit het team 
Afwezigheid collega’s 
Zoals bekend zijn twee collega’s met ziekteverlof. Voor beide geldt dat het herstel enige tijd zal vergen. We 
zijn blij dat het gelukt is om de vervanging voor de komende periode rond te krijgen; iets wat niet logisch is 
in de huidige tijd. Naast invallers vanuit de pool werken ook de vaste teamleden extra om dit voor elkaar te 
krijgen. Heel erg bedankt dat jullie dit voor de kinderen willen doen! 
 
Voor de Plusklas zijn we er nog niet in geslaagd om vervanging te vinden. Hier hebben we een leerkracht 
nodig die zich heeft gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid. Met de directeuren van de scholen die 
deelnemen aan de Plusklas zijn we op zoek naar een oplossing. Wanneer er meer bekend is brengen we u 
hiervan uiteraard op de hoogte. 
  
We wensen juf Van der Tempel en juf E. Bakker vanaf deze plaats van harte beterschap en een voorspoedig 
herstel toe.  
 
Nieuwe collega 
We zijn verheugd dat ons team wordt uitgebreid met een nieuwe collega. Juf Hilda Jonkers is benoemd als 
leerkracht voor groep 1/2B. Ze zal de hele week voor deze groep staan. Hilda, van harte welkom in ons 
team en we wensen jou een hele fijne tijd op de Roosjenschool.  
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Kind op maandag 
De komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:  
 
Week 48 : 28 november – 2 december 
Thema: Hoor je dat? 
Jesaja 6: 1-13, 11: 1-10 en 40: 1-11 
Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en 
vertrouwen. Dat laat de profeet Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt 
aan mensen. Deze week horen we over de roeping van Jesaja en over zijn visioenen 
van een nieuwe koning in vredestijd.  
 
Week 49 : 5– 9 december 
Thema: Stel je voor 
Lucas 1: 1-56 
De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een engel: hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een 
kind krijgen dat mensen terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt bezoek van een 
engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabeth en zingt een lied over hoe God de 
wereld verandert.  
 
Week 50 : 12 – 16 december 
Thema: Nu wordt alles anders 
Lucas 1: 57 – 80 en Micha 5: 1-4a 
Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabeth, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan 
Zacharias weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we ook uit 
de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Bethlehem een nieuwe koning geboren zal worden.  
 
Week 51 : 19 – 23 december 
Thema: Kijk omhoog 
Lucas 2: 1-20 en Mattheüs 2: 1-12 
Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op bezoek 
mogen komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die een ster volgen en zo bij Jezus komen om hem 
te aanbidden.  
 
Onze jarigen 
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:  
 
7 december  - juf van Doorn 
11 december  - Daan Hofman, groep 1 
11 december  - Gijs van Veldhuizen, groep 1  
16 december  - Lotus de Haan, groep 6  
21 december  - meester Freek  
25 december      - Thomas Zantinge, groep 5  
27 december      - juf Heinen   
27 december      - juf Fopma  
31 december      - juf Nieuwhof  
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Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!  
 
Splitsing groep 1/2  
Vanwege de groei van onze school en dan m.n. in groep 1/2 hebben we van het bestuur extra 
formatieruimte gekregen om deze groep na de kerstvakantie te splitsen. Na een aantal gesprekken met en 
proeflessen van kandidaten heeft de sollicitatiecommissie unaniem besloten om juf Hilda Jonkers uit 
Steenwijk voor te dragen voor deze functie. Dit advies is overgenomen door het bestuur. Na de 
kerstvakantie zal juf Jonkers 5 dagen per week bij ons op school komen werken. We heten juf Jonkers van 
harte welkom en wensen haar een fijne tijd bij ons op de Roosjenschool.  
 
Groepsverdeling:  
In onze teamvergadering hebben we, op advies van de collega’s uit groep 1/2, besloten om te gaan werken 
met 2 groepen 1/2. Op dit moment zijn we bezig met de plaatsing van de leerlingen in de groepen. 
Wanneer dit definitief is, zullen de ouders van groep 1/2 hierover worden geïnformeerd. 
 
Lokaal:  
Vanuit ons bestuur is de bouwkundig adviseur op school geweest om te kijken naar de mogelijkheden voor 
een interne verbouwing om een extra lokaal te realiseren. We wachten nog op het voorstel en realiseren 
ons dat dit na de kerstvakantie nog niet klaar zal zijn. Als team zijn we aan het nadenken over een tijdelijke 
oplossing en dat gaat goed komen. Na de kerstvakantie zal de splitsing starten.  
 
Hij komt, hij komt! 
Wat zijn we ontzettend blij dat de Sint heeft laten weten dat hij op 5 
december onze school zal bezoeken met 2 pieten. Hoe Sint en de Pieten 
aankomen weten we nog niet, maar ze zullen er rond 20 voor 9 zijn. De 
kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 hebben een eigen programma in hun 
lokaal met Sint en de Pieten. De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken 
en helpen Sinterklaas op deze manier door een surprise en een gedicht te 
maken voor een klasgenoot. Er wordt gezorgd voor drinken met iets 
lekkers in de pauze. De kinderen krijgen van de schoolcommissie een 
broodje knakworst. Wilt u uw kind wel drinken voor de lunch en een 
eventuele aanvulling op het broodje knakworst meegeven?  
     
 
Alles-in-1  
Op dit moment werken we over het thema ‘Kleding en sport’. We leren 
welke soorten/ stijlen kleren er zijn en waar kleding van gemaakt is. We 
sluiten dit project af in week 49. Rond de kerstvakantie hebben we een 
aantal alles apart weken en in week 4 starten we met het project 
‘Middeleeuwen’.   
  
Peutergym 
Maandag 12 december is er om 9.00 uur Peutergym. Juf Ingeborg Hoge verzorgt dit weer. Zij laat de 
peuters ervaren hoe leuk het is om te bewegen door middel van klimmen, klauteren, met de bal spelen, 
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dansen, springen en nog veel meer. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig. Iedereen is 
welkom! 
Overige data dit schooljaar: 23 januari, 20 februari, 27 maart, 15 mei, 19 juni en 17 juli.      

Kerstviering  
Donderdag 22 december vieren we het Kerstfeest. We doen dat dit jaar in de Kruiskerk. We beginnen om 
18.30 uur en de viering zal tot ongeveer 19.30 duren. Deze viering wordt door de kinderen met de 
leerkrachten voorbereid. Ouder(s), opa’s, oma’s, broers, zussen en andere belangstellenden zijn van harte 
welkom.  
Het is niet de bedoeling dat de jonge broertjes en zusjes, die nog niet op school zitten, meegaan naar de 
viering. Lukt het niet om oppas te vinden, dan is er voor deze kinderen oppas in de kerk geregeld. Als u van 
deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

Vrijdag 23 december 
De gymles komt vrijdag 23 december te vervallen voor alle groepen. De kinderen zijn om 11.45 uur vrij, dan 
begint de kerstvakantie. We wensen iedereen een goede vakantie toe.  

Bedankt   
Op zaterdagmorgen 12 november is er door een groepje vrijwilligers hard gewerkt in de tuin. Deze keer 
ging het met name om het bladvrij maken van het fietsenhok, de pleinen en het veld. Allemaal heel 
hartelijk bedankt voor jullie werk! 
De schoolcommissie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen. Vele handen maken licht 
werk, dus meld u aan, door te mailen naar Frank Hilberts: frank.hilberts@gmail.com 
 
Bij-vriendelijk plein/sportveld 
Vanuit de werkgroep natuur-en milieueducatie hebben we een project over bijen gevolgd voor de 
zomervakantie. Bij dit project is ook gekeken naar ons plein en sportveld. Is onze schoolomgeving bij-en 
insectenvriendelijk? We hebben ons toen aangemeld om hier aandacht aan te besteden en bloemen en 
bomen te planten. Gisteren hebben de kinderen van groep 7/8, samen met een medewerker van 
landschapsbeheer Drenthe, de planten en bomen geplant.  
 
Schoolgids 
De schoolgids voor dit schooljaar staat op onze website, www.roosjenschool.nl  
Wanneer u een papieren versie van de schoolgids wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar 
directie@roosjenschool.nl   
 
Actie schoenendoos: 
We zijn trots dat we 34 schoenendozen  hebben ingeleverd voor de Schoenendoosactie. Wat fijn jongens 
en meisjes dat jullie je best hebben gedaan om de schoenendoos prachtig te versieren en te vullen voor 
een ander kind. Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage.  
 

Leerlingenraad 
De kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben gestemd voor een nieuwe leerlingenraad. Ze stemmen op 2 
kandidaten uit hun eigen groep. Voordat er werd gestemd heeft juf Fopma uitgelegd wat de leerlingenraad 
doet. De kinderen die zich verkiesbaar wilden stellen, hebben een flyer gemaakt met de punten die zij 

http://www.roosjenschool.nl/
mailto:directie@roosjenschool.nl
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belangrijk vinden. Na de stemronde en telling zijn de volgende leerlingen democratisch gekozen: Welmoed 
Onderwater, Sebastian Zakhir, Pascal Tuin, Jimi Bos, Sophie de Boer en Madelief Bakker. Zij zullen 
binnenkort starten met de vergaderingen. Deze vergaderingen vinden onder schooltijd plaats met juf 
Fopma namens het team. 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 21 december   
                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 


