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Beste ouders/verzorgers,
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. Al is het anders dan andere jaren, toch maken we er samen mooie vieringen van. Ook in
aangepaste vorm gaat dat zeker lukken! In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt
in onze school. Veel leesplezier gewenst.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Vrijdag 4 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
21 december – 1 januari

- Sinterklaas
- Kerstviering
- Start kerstvakantie, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij.
- Kerstvakantie

Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha

: dinsdag 15 december (directieberaad)

Vanuit het team
Tot deze week waren we in de gelukkige omstandigheid dat alle collega’s aan het werk konden en dat de
vervanging in groep 5/6 was geregeld. Er zijn in de tussentijd wel collega’s getest op het Covid 19-virus,
maar gelukkig allemaal negatief.
Deze week is de situatie wel anders: in het weekend kreeg ik bericht van juf Veeneman dat ze griep had en
getest moest worden. Maandagochtend kreeg ik kort na elkaar telefoontjes van meester Tessemaker en juf
E. Bakker dat zij ook ziek waren. Ook zij beiden zijn getest. Gelukkig was de uitslag van alle drie testen
negatief.
We vinden het belangrijk dat de school door kan blijven gaan, maar de invalpool is leeg; alle invallers zijn
ingezet. Nu hebben we het met elkaar toch op kunnen lossen om de voortgang te continueren: werken met
drieklassige combigroepen, juf Geertsma en ikzelf een dagdeel voor de klas en collega’s die extra werken,
zodat de lessen door kunnen gaan. Echter, we kunnen niet garanderen dat dit blijft lukken; iedereen moet
het vol kunnen blijven houden. Het kan dus gebeuren dat we toch groepen naar huis moeten sturen. We
hopen niet dat het nodig is, maar houd hier wel rekening mee.
29 oktober hebben we afscheid genomen van juf Plaisier. Wat was het een gezellige dag!
Juf van der Tempel heeft ondertussen haar draai gevonden in groep 1/2.
Vanaf volgende week zal juf Zantinge ons team komen versterken. Zij wordt de leerkracht van groep 5/6.
Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zichzelf aan u voor. Dit betekent ook dat we dan afscheid zullen
nemen van meester Tessemaker. We willen hem heel hartelijk danken voor zijn inzet in de afgelopen
maand. De kinderen vonden het geweldig om een meester te hebben.
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Welkom (1)
En alweer mogen we een nieuwe leerling verwelkomen op onze school. Maandag 7 december komt Sophie
Drenthe bij ons in groep 2. Samen met haar vader, moeder en zusje komt ze vanuit Assen in Diever wonen.
Sophie, we zijn blij dat je komt en wensen jou en je ouders een hele fijne tijd toe op de Roosjenschool.
Welkom (2)
Ook heten we onze nieuwe collega Talita Zantinge van harte welkom. Vanaf 1 december zal ze aan de slag
gaan op de Roosjenschool. Wat fijn dat je ons team komt versterken en we wensen jou veel werkplezier toe
in ons geweldige team op onze prachtige school.
Even voorstellen

Mijn naam is Talita Zantinge en ik ben 26 jaar oud. Afgelopen
zomervakantie ben ik samen met mijn man vanuit Groningen naar
Diever verhuisd. Tot november van dit jaar heb ik gewerkt in
Meppel en daarvoor in Groningen.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om nieuwe landen en culturen
te leren kennen, te lezen in de tuin en doe ik onder andere aan
bootcamp.
Vanaf december zal ik op maandag en dinsdag voor groep 5/6 staan
en verder val ik binnen Stichting TrEf in. Eén van de leukste dingen
van het zijn van leerkracht vind ik het mogen bijdragen aan de
ontwikkeling van een kind. Ik krijg energie van kinderen en samen
met hen hoop ik een mooie tijd op de Roosjenschool te mogen
hebben. Ik heb er zin in!
Kind op Maandag
Advent 2020
‘Waar wacht je op?’ is het thema in de adventstijd. Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou
komen in een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige
woorden, maar hoe moesten mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja
waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die
ouder woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij op
wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op
troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de oude Zacharias en
Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen over Maria, die
van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als
eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na de kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster
aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet
kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.
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Week 49: 30 november-4 december
Thema: Dat belooft wat
Jesaja 9:1-6 en 11:1-10 en Lucas 1: 5-25
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal worden: er wordt een kind
geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van David zal
iemand voorkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat!
In de tempel brengt de priester Zacharias een offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die
de mensen zal terugbrengen bij de Eeuwige.
Week 50: 7-11 december
Thema: Hoog bezoek
Lucas 1:26-80
Maria krijgt hoog bezoek: de engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten en de
zoon van de Allerhoogste zijn.
Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar tante Elisabet. Elisabet vindt het heel bijzonder dat
de moeder van de Heer bij haar op bezoek komt.
Week 51: 14-18 december
Thema: Kom je ook?
Matteüs 1:18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl ze nog niet getrouwd zijn. Maar een engel
vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria.
Als Jozef en Maria in Bethlehem zijn, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een
voerbak.
Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
7 december
11 december
16 december
18 december
21 december
22 december
25 december
27 december
27 december
31 december

- juf Van Doorn
- Romana Huizinga, gr. 8
- Lotus de Haan, gr. 4
- Meike Brouwer, gr. 7
- meester Freek
- Evelien Kloeze, gr. 7
- Thomas Zantinge, gr. 4
- juf Heinen
- juf Fopma
- juf Nieuwhof

Allemaal een hele fijne verjaardag!

Schoolfruit
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Ondertussen happen we alweer een paar weken lekker het schoolfruit weg. Naast dat het lekker is, komen
kinderen ook in aanraking met minder bekende soorten fruit en groente.
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u gaan naar de volgende site: www.euschoolfruit.nl
In het keuzemenu kunt u dan kiezen voor de pagina ‘Voor ouders’. Hier vindt u achtergrondinformatie,
maar ook tips om groente- en fruitgebruik te stimuleren, lekkere traktaties te maken en een artikel over
gezond trakteren. Zeer de moeite waard om een bezoekje te brengen aan deze pagina.

Hij komt, hij komt!
Wat zijn we ontzettend blij dat de Sint heeft laten weten dat hij op 4
december toch onze school zal bezoeken. Weliswaar met 1 Piet,
want ook onze Spaanse gasten hebben te maken met de geldende
regels, maar het feest wordt er vast niet minder gezellig en minder
leuk door.
Hoe Sint en Piet aankomen weten we nog niet, maar het wordt zeker
geen grootse intocht zoals andere jaren. Maar ach, zoals we al
zeiden: het is sowieso fijn dat ze komen.
De kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 hebben een eigen
programma in het speellokaal met Sinterklaas en Piet. 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 moeten wel hun eigen lunch
meenemen.
Kerstviering
Donderdag 17 december vieren we met de kinderen het Kerstfeest. In tegenstelling tot wat op de
activiteitenkalender staat, zal de viering dit jaar op school zijn en niet in de kerk.
Groep 1 t/m 4 zal samen kerst vieren en de kinderen groep 5 t/m 8 hebben ook een gezamenlijke viering.
We beginnen om 16.30 uur en rond 17.30 uur zal de afsluiting zijn.
Vrijdag 18 december
De gymlessen komen deze dag te vervallen. Iedereen wordt ’s morgens
op school verwacht. ‘s Middags zijn alle kinderen vrij. De kerstvakantie
begint om 11.45 uur!
Alles-in-1
Het tweede project van dit schooljaar, Geloof, draait ondertussen volop. De themahoek is alweer goed
gevuld met prachtige dingen vanuit de verschillende wereldgodsdiensten. Twee weken geleden heeft u de
Alles-in-1-nieuwsbrief ontvangen waarin staat hoe we invulling geven aan dit thema.
Kinderpostzegelactie
De kinderpostzegelactie heeft dit jaar landelijk 7,6 miljoen euro opgebracht; dat is 1,8 miljoen minder dan
in 2019. Ook hier laat het coronavirus zijn sporen na. Onze leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben echter
wel heel goed hun best gedaan en voor het prachtige bedrag van €2345,00 verkocht! En dat is €500,- meer
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dan afgelopen schooljaar. Wat een geweldige prestatie jongens en meisjes. Ook u allemaal hartelijk
bedankt voor uw medewerking en bijdrage.
Groep 1/2

Welkom: Op 7 december komt Sophie Drenthe bij ons op school in groep 2. Sophie, we vinden het
erg fijn dat je er bent en we wensen je samen met je familie heel veel plezier toe op de
Roosjenschool.
Speelgoedochtend: Op donderdag 17 december is er weer speelgoedochtend. De kinderen mogen
dan weer speelgoed van huis meenemen om op school mee te spelen.
Groep 3/4
Spelletjes: De kinderen van groep 3/4 mogen de vrijdag voor de kerstvakantie (18 december) spelletjes van
huis meenemen om gezellig op school mee te spelen.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 16 december.
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