Nieuwsbrief

December 2018

Beste ouders,
Voor ons ligt de maand december, een gezellige maand die bol staat van activiteiten. De school is gezellig
versierd in Sinterklaas-sfeer en zal met een paar weken worden versierd in Kerstsfeer. Een drukke, maar
gezellige tijd breekt aan. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alle activiteiten. Veel
leesplezier gewenst!
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Woensdag 5 december
Maandag 10 december
Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Woensdag 12 december
Donderdag 20 december
Vrijdagmiddag 21 december

: Sinterklaasfeest
: Excursie Drents archief groep 7 en 8
: Inleveren kopij kerstschoolkrant
: fietsenkeuring
: Inloopkwartier
: Kerstviering in de Kruiskerk
: 12.00 uur – start kerstvakantie, alle kinderen zijn ’s middags vrij!

Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha

: dinsdag 4 december (directeurenoverleg TrEf)

Juf Fopma

: woensdag 12 december (schoolleidersopleiding)

Welkom
Sinds vorige week woensdag zit Ryan Simonis bij ons in groep 1. Ryan komt van De
Singelier. Ook Rein Vrugt komt bij ons in groep 1. Hij komt ook van De Singelier. Wat
fijn dat jullie er zijn! We wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd toe op de
Roosjenschool. We hopen dat jullie hier veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
krijgen.
Kind op Maandag
De komende maand zijn we met ons godsdienstonderwijs bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 49 ■ 03/12 – 07/12
Thema: tel je mee?
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau
geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem
verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon
meisje uit Nazareth, wordt de moeder van Jezus.
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Week 50 ■ 10/12 – 14/12
Thema: Alles plus éen
Lucas 1:57 – 80 en Micha 5:1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus éen, de dag van de volheid en dan
nog iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken.
Hij zal geboren worden in Bethlehem, de stad van koning David.
Week 51 ■ 17/12 – 21/12
Thema: Ontelbaar
Lucas 2: 1- 20
De keizer houdt een volkstelling; Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar is met
tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal
de wereld veranderen.
Week 02 ■ 07/01 – 11/01
Thema: Wie wijst jou de weg?
Matteüs 2: 1- 23
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster wijst hen de
weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de Messias geboren zou worden. Later gaan ook
Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.
Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren bij zowel kinderen als leerkrachten.
We feliciteren de volgende jarigen:
7 december
16 december
18 december
21 december
22 december
22 december
25 december
27 december
27 december
31 december
31 december

juf van Doorn
Lotus de Haan
Meike Brouwer
meester Freek
Rick Brouwer
Evelien Kloeze
Thomas Zantinge
juf Fopma
juf Heinen
juf Boerhof
juf Nieuwhof

- gr. 2
- gr. 5
- gr. 7
- gr. 5
- gr. 2

Iedereen een hele fijne verjaardag!
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Alles in 1
We zijn vorige week gestart met het tweede thema van dit
schooljaar: Kleding en Sport.
Via een speciale nieuwsbrief over dit project hebben we u op
de hoogte gebracht wat we gaan behandelen rondom Kleding
en Sport.
Om de school in de goede sfeer te brengen, mogen kinderen spullen over sport en kleding meenemen naar
school. Dit project valt in de periode van sinterklaas en kerst. Er zal daarom geen aparte presentatieavond
zijn. Wel bent u van harte uitgenodigd om eens binnen te lopen om het werk van uw kind te bekijken.
Kanjertraining.
Een aantal jaar geleden hebben wij een cursus gevolgd om kanjerschool te zijn. Nog steeds worden
regelmatig de kanjerlessen in de klas gegeven en toegepast wanneer er zich situaties voordoen.
Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk? Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling
vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met
bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Kernwoorden van de
Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid,
burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
In Westerveld
Medio november is er weer een nieuw nummer van het magazine ‘In Westerveld’ uitgebracht. Onze school
heeft zich in deze uitgave gepresenteerd. Daarnaast is er een artikel gewijd aan Stichting TrEf, waar onze
school onder valt. Ook De Bron in Nijensleek en De Fontein in Dwingeloo presenteren zich hierin met een
artikel.
Fietsenkeuring
Dinsdag 11 december zullen de fietsen van de kinderen weer worden gekeurd. Dit wordt gedaan door
vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland.
Wil je je fiets laten keuren, dan deze dag wel op de fiets naar school komen!
Kijkt u thuis de fiets van uw kind nog even na? Want het is mooi om een OK-sticker op de fiets te krijgen,
maar het gaat natuurlijk om de veiligheid van uw kind.
Inloopkwartier
Woensdag 12 december staan de deuren weer wijd open en kunt u komen kijken waar uw kind mee bezig
is. Van half 9 tot kwart voor 9 laat uw kind dat aan u zien.
Na afloop staat er een kopje koffie/thee voor u klaar in de gemeenschapsruimte.
Financieel verslag
Van 3 t/m 17 december ligt op school het financieel jaarverslag van de schoolcommissie ter inzage. In dit
verslag, dat is opgesteld door de penningmeester van de schoolcommissie, wordt verantwoording afgelegd
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van de besteding van de ouderbijdrage en het ledengeld.
EU-schoolfruit
Onze school is wederom ingeloot om deel te nemen aan EU-schoolfruit. In de week van 12 november
starten de leveringen. Twintig weken zal er dan geleverd worden en krijgen de kinderen drie keer per week
fruit aangeboden.
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een
gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de
weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor
leren, sport en spel.
De fruitdagen zijn dit jaar op woensdag, donderdag en vrijdag. Het
fruit wordt kosteloos op school afgeleverd voor alle groepen. We hopen dat het, naast een lekkere
traktatie, bijdraagt aan de gezondheid van de kinderen. In de bijbehorende lessen zullen wij het
gezondheidsaspect behandelen met de kinderen.
Leerlingenraad
Zoals u weet heeft onze school een leerlingenraad. Deze heeft vanmorgen vergaderd. De volgende
leerlingen hebben zitting in de raad: Teun Vierhoven (voorzitter), Amber van der Woude (secretaris), Harm
Jan Spriensma, Rick Brouwer, Lisanne Wolters en Ali Maghsodi
Peutergym
De Roosjenschool biedt ook dit schooljaar weer peutergym aan. Deze lessen worden verzorgd door
meester Gerrit Griffioen. Hij geeft speelse peutergymlessen.
Door het afwisselende aanbod is elke les anders. Peuters mogen met alle lessen meedoen, maar een keer
overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig. De lessen zijn in
school, waardoor het ook mogelijk is om even in de klas te kijken. Uw peuter maakt op deze manier op een
ontspannen manier kennis met de basisschool.
Data in dit schooljaar: maandag 7 januari, maandag 4 februari, maandag 11 maart, maandag 8 april,
maandag 20 mei en maandag 24 juni.
Actie schoenmaatje
Jongens en meisjes, wat hebben jullie goed je best gedaan. Maar liefst 24 dozen zijn er
binnengekomen voor de actie Schoenmaatje. Geweldig om op deze manier een
lichtpuntje te kunnen zijn voor kinderen die in moeilijke situaties leven.
Gefeliciteerd!
Dinsdag 20 november hebben de leerlingen van groep 7 en 8 EHBO-examen gedaan.
Ze zijn allemaal geslaagd, van harte gefeliciteerd jongens en meisjes! Het is fijn dat de
vrijwilligers van de EHBO-vereniging Diever deze lessen bij ons op school wilden geven, bedankt!
Hij komt, hij komt…..
Ja, Sinterklaas heeft aangegeven dat hij met 2 Pieten onze school bezoekt
op woensdag 5 december.
En …hij komt niet met lege handen, maar natuurlijk met cadeautjes voor de
kinderen.
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Wij verwachten Sinterklaas en de Pieten rond 8.45 uur op school. De kinderen worden eerst in de groep
verwacht. We lopen dan met elkaar naar buiten om zingend Sinterklaas en de Pieten te verwelkomen. U
kunt als ouder/ verzorger buiten wachten om samen de aankomst mee te maken. Na een spectaculaire
aankomst en ontvangst zal de Sint eerst naar groep 1/2 gaan, waar de kinderen hem een feestelijk
programma aanbieden. Na de pauze bezoekt het Spaanse gezelschap groep 3/4. Ook deze kinderen zijn al
druk aan het oefenen om er een groot feest van te maken. De groepen blijven de hele dag gesplitst. Uw
kind hoeft deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Zowel om 10.00 uur als bij de lunch zorgt de
school voor iets lekkers.
Kerstcrea
Dinsdagmiddag 11 december organiseren we een kerstcarrousel voor alle groepen. De leerkrachten
bereiden zelf een activiteit/ werkje voor. De kinderen gaan in gecombineerde groepen, groep 1 t/m 8, naar
alle lokalen. We hopen op een gezellige, sfeervolle middag met elkaar.
Kerstpost
De brievenbus voor de kerstpost van de school wordt van donderdag 13 december t/m donderdag 20
december in de gang gezet. De kinderen kunnen daar de eventuele kerstpost voor klasgenoten in doen.
Iedere dag wordt de brievenbus geleegd en de post rondgebracht. Wilt u de naam en de groep duidelijk op
de kaart of envelop zetten?
Kerstviering
Donderdag 20 december vieren we met de kinderen het Kerstfeest. We doen dat dit jaar in de Kruiskerk.
Tijdens deze viering zal de kerstmusical ‘Een herder kijkt verder’ opgevoerd worden. We beginnen om
18.30 uur en de viering zal tot ongeveer 19.30 duren.
U – als ouders – wordt van harte uitgenodigd om het Kerstfeest met ons mee te vieren.
Ook opa’s, oma’s, oudere broers, zussen en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
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 thuis 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.
Na afloop van de viering krijgen alle leerlingen iets aangeboden. De schoolcommissie nodigt u dan van
harte uit voor een kop koffie/warme chocolademelk.
Kerstbakjes maken voor groep 4 t/m 8
Vrijdag 21 december gaan we met de kinderen van groep 4 t/m 8 kerstbakjes maken. Bij deze activiteit
doen we een beroep op bereidwillige ouders. Wilt en kunt u helpen dit graag doorgeven aan de
leerkrachten. We starten met het maken om 9.00 uur.
We vragen de kinderen om een bakje, kaars, versiering en groen mee te nemen.
Van de gebedsgroep
Hallo allemaal,
1 keer in de 2 weken, op dinsdag morgen, is er een gebedsmoment voor de Roosjenschool.
Dit is gelijk om 8.30 uur, dan beginnen we met een bijbeltekst of een ander mooi stukje.
Daarna delen we kort de gebedspunten en gaan we samen bidden. Hard op bidden mag, maar hoeft niet.
Om uiterlijk 9.15 uur sluiten we af. We willen jullie allemaal van harte uitnodigingen om mee te bidden.
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Waar: Broekemastraat 54.
De eerstvolgende datum is dinsdag 11 december, dinsdag 8 januari vervolgens 22 januari. Wil je meer
weten en/of de overige data ontvangen, doe dan even een berichtje naar 1 van ons.
Hartelijke groeten,
Mieke en Léonie (miekeflokstra@hotmail.comof lwoltersdewolf@gmail.com)

Van de beweegcoach
Wij dagen jullie uit om het meest lekkere, leuke en gezonde gerecht van de
gemeente Westerveld te bedenken!
Bedenk (thuis) een gezond recept en stuur deze op! Jullie recepten kunnen tot
vrijdag 7 december worden ingediend voor deelname aan de kookwedstrijd. Per
gemeente beoordeelt een heuse vakjury - bestaande uit een kok, beweegcoach en
een wethouder - de inzendingen. Zij bepalen half december welk gerecht het meest
lekker, vers, regionaal, gezond en betaalbaar is. Het winnende recept komt op de
kaart te staan van het deelnemende restaurant in de eigen gemeente. Als jij wint dan wint jouw hele
schoolklas een kookworkshop onder begeleiding van een chef-kok! Alle winnende gerechten uit de 12
Drentse gemeenten worden gebundeld in een kookboek.
Neem bij vragen contact op met Karlijn Meijerink, k.meijerink@ivn.nl , 0619409145. Inzendingen kunnen
gestuurd worden naar: IVN Noord, Bosrand 2, 9401 SL Assen, of digitaal naar k.meijerink@ivn.nl .
Vergeet niet je naam, je klas en je school erbij te zetten!
Groep 1,2,3
Nieuwe leerlingen: Wij mogen welkom heten bij ons in de klas: Ryan Simonis en Rein Vrugt. Beide jongens
komen van de Singellier en zijn 4 jaar oud. We wensen Rein en Ryan en hun ouders heel veel plezier op de
Roosjenschool.
Hij komt: Sinterklaas en zijn pieten zullen op 5 december bij ons op school komen en uiteraard ook bij ons
in de klas. De kinderen mogen deze dag als ze het leuk vinden uiteraard in een pietenpakje o.i.d. komen. Ze
hoeven geen eten en drinken mee.
Groep 4,5,6
Tafelsommen groep 4
Vanaf nu krijgen de leerlingen iedere woensdag een tafelwerkblad mee. Die tafel zal de week erop getoetst
worden. We starten volgende week met een toetsje van de tafel van 1. Daarna komt de tafel van 10, 5 en 2.
De tafels die al een bod geweest zijn, graag nog thuis blijven herhalen, want die komen ook in de toetsjes
terug.
Pica typen
De leerlingen van groep 6 zijn op school nog druk aan het oefenen met Pica typen, we hopen allemaal zo
snel mogelijk ons typdiploma te behalen. Thuis kunnen de leerlingen ook nog steeds inloggen, zodat ze
vaker kunnen oefenen.
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Groep 7/ 8
Huiswerk
Iedere maandag krijgen de kinderen huiswerk mee voor spelling en rekenen. Dit huiswerk moet de
volgende maandag weer mee naar school worden genomen. We bespreken het dan samen.
Weekwoorden
Wilt u erop toezien dat uw kind de weekwoorden thuis oefent? Ze krijgen het iedere maandag mee naar
huis. De woorden sluiten aan bij het thema van Alles-in-1 en Alles Apart. Op vrijdag moeten de schriften
weer worden ingeleverd op school.
Drents archief
Maandag 10 december gaan we met de bus naar het Drents archief in Assen. We gaan daar het
onderwijsprogramma ‘slavernij’ volgen. We vertrekken om 8.30 uur met de bus vanaf school en zijn om
12.20 uur weer terug.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 19 december.
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