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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
Dinsdag 5 december
Donderdag 7 december
Maandag 11 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
25 december – 5 januari

- Sinterklaas
- groep 4/5/6 naar het Drents museum & Drents Archief
- Kopij schoolkrant
- Kerstviering, 17.00 – 18.00 op school
- alle kinderen ’s middags vrij
- Kerstvakantie

Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha is afwezig op: Donderdag 7 december (directieberaad)

Kind op Maandag
De komende maand zijn we met ons godsdienstonderwijs bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Advent
‘Woorden in de nacht’ is het thema van deze periode. Jesaja zet de toon: hij vertelt dingen die hoop geven,
die licht brengen in een donkere nacht. In de tweede en derde adventsweek lezen we uit Lucas. Er komt
een engel bij Zacharias en bij Maria met geweldig nieuws: God maakt een nieuw begin. In Bethlehem wordt
Jezus geboren, de zoon van God. Wijzen uit het oosten komen om hem geschenken te brengen. Ze ij
hebben een ster zien opgaan als teken in de nacht.
Week 48 ■ 27/11 - 01/12
Thema: Laat je stem horen
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en
hoe God voor de mensen zal zorgen.
Week 49 ■ 4/12 - 08/12
Thema: Speciaal voor jou
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer geeft
Zacharias een nog veel groter geschenk: hij en Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de Doper.
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Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is
speciaal voor Maria en voor ons allemaal.
Week 50 ■ 11/12 - 15/12
Thema: Het is begonnen
Lucas 1:57-80 en Matteüs 1:18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als Johannes
geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter
weggaan bij Maria? IN de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal worden
en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Week 51 ■ 18/12 - 22/12
Thema: Een lied uit de hemel
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1:1-18
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op weg. In de
bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen is.

Het lied van de week zal de komende weken aansluiten bij de voorbereiding op de kerstviering.
Onze jarigen
Ook deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
7 december
18 december
21 december
22 december
22 december
22 december
25 december
27 december
27 december
31 december
31 december

- juf Van Doorn
- Meike Brouwer, gr. 4
- meester Freek
- Rick Brouwer, gr. 6
- Evelien Kloeze, gr. 4
- Kevin Riksten, gr. 8
- Thomas Zantinge, gr.1
- juf Fopma
- juf Heinen
- juf Boerhof
- juf Nieuwhof

Iedereen een hele fijne verjaardag!
Inloopkwartier 6 december
Woensdag 6 december is iedereen van harte uitgenodigd voor het inloopkwartier. Na afloop staat er weer
een kopje thee/ koffie voor u klaar.
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Bedankt
Veel ouders en vrijwilligers hebben zich de afgelopen periode weer met hart en ziel ingezet voor onze
school. De ouders van het deco-team hebben de school in prachtige Sinterklaassfeer gebracht. Andere
ouders helpen weer bij de creatieve middag. Tuinouders hebben het plein en tuinen onder handen
genomen en onze buurman, Homme Geertsma, zorgt er voor dat het gras niet te hoog wordt en de hagen
in model blijven.
U begrijpt dat we enorm blij zijn met al deze hulp en daarom willen we dat in deze nieuwsbrief nog eens
extra onderstrepen en benoemen. Iedereen heel erg bedankt!!
Tuinonderhoud
Om alvast te noteren: de volgende datum voor het tuinonderhoud is gepland op zaterdag 10 februari.
Welkom
Lotus de Haan wordt 16 december 4 jaar en komt dan bij ons op school. We
hebben je de afgelopen tijd al vaak gezien bij de peutergym, maar nu mag je
echt naar school. Wat fijn dat je komt en we wensen jou en je ouders een
prachtige tijd toe op de Roosjenschool.
Kanjertraining
Woensdag 15 november hebben we als team een studiedag gehad over de Kanjertraining.

Doelen voor deze dag waren:
-

Actualiseren kennis en vaardigheden
Actualiseren Kanjertaal
Oriëntatie Kanvas
Kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen en materialen

Doelen Kanjertraining (algemeen)zijn besproken en getoetst aan beleid op schoolniveau:
-

Leerkrachten werken op een gestructureerde manier aan de sociale veiligheid
We bevorderen het vertrouwen en veiligheid
We versterken de sociale vaardigheden
We beheersen het toepassen van oplossingsstrategieën bij conflicten
We zorgen van bewustwording en eigenheid bij kinderen.
We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie

Aandachtspunten voor de komende periode:
- Aanstellen Kanjercoördinator
- Werken met Kanvas; dit is het volgsysteem dat hoort bij de Kanjertraining
- Werken met de nieuwe materialen die de Kanjertraining ons biedt.
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EU-schoolfruit 2017-2018
De afgelopen weken hebben we genoten van al het heerlijke fruit. Naast het bekende fruit is er ook
onbekend fruit, zoals vorige week radijs. We proeven alles en leren nieuwe smaken kennen.
Digitale ouderbrochure
Voor ouders is er een digitale ouderbrochure beschikbaar
De brochure is via de volgende link te downloaden: digitaal beschikbaar (Ctrl + klikken voor verbinding)
Hier vindt u o.a. tips voor thuis, maar ook tips voor gezonde traktaties.
Alles in 1
We zijn ondertussen gestart met het project Kunst. In een extra nieuwsbrief, die vorige week woensdag is
verstuurd, kunt u lezen wat er in dit project aangeboden wordt.
Typen op school
We maken bij ons op school al veel gebruik van de computer, laptop en I-pad. Om de leerlingen vaardiger
te maken met het typen op een toetsenbord gaan wij schooltypen aanbieden voor de groepen 5-8. We
gebruiken hiervoor PicaTypen. De leerlingen reizen in dit programma de
hele wereld over om de verschillende letters te leren, zodat ze in een
vlot tempo kunnen typen. Ze krijgen hiervoor ook stickers om hun
toetsenbord af te dekken. Het is de bedoeling dat de leerlingen hier mee
op school én thuis aan de slag gaan. Hun voortgang wordt gecontroleerd
door de leerkrachten. Voor de dyslectische leerlingen is een speciale
versie en er wordt onderscheid gemaakt tussen groepen 5/6 en 7/8. Zo
leert elke leerling op zijn eigen niveau en snelheid te typen.
We beginnen hier na de kerstvakantie mee.

Om te noteren: ouderavond over schooltijden op maandag 15 januari 2018
Hanteren van de huidige schooltijden, continurooster, vijf-gelijke-dagen-model; er is veel te doen over de
schooltijden binnen het onderwijs.
Tijdens een ouderavond op maandag 15 januari 2018 willen we u informatie geven over de verschillende
mogelijkheden. Deze avond heeft een puur informatief karakter en er zullen geen beslissingen genomen
worden. De presentatie ligt in handen van Hennie Hallink. Zij werkt voor Ouders van Waarde en heeft de
afgelopen jaren ook de cursusavonden van de overblijfouders verzorgd.
Hij komt, hij komt
Ja, Sinterklaas heeft aangegeven dat hij met 2 Pieten onze school bezoekt
op dinsdag 5 december.
En …hij komt niet met lege handen, maar natuurlijk met cadeautje voor de
kinderen.
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Na een spectaculaire aankomst en ontvangst om ca. 8.45 uur zal de Sint eerst naar groep 1/2/3 gaan, waar
de kinderen hem een feestelijk programma aanbieden.
Na de pauze bezoekt het Spaanse gezelschap groep 4 met juf Boerhof. Ook deze kinderen zijn al druk aan
het oefenen om er een groot feest van te maken.
De kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 vieren hun eigen sinterklaasfeest. Er zijn ondertussen lootjes
getrokken en ze gaan elkaar verrassen met een leuk cadeautje, surprise en een mooi gedicht erbij.
’s Middags mogen de kinderen (gr. 4 t/m 8) gezelschapsspelletjes meenemen. Zo maken we er ook dan een
gezellig feest van.
De leerlingen hoeven deze dag geen pauzehap mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.
We wensen alle kinderen en leerkrachten een hele fijne Sinterklaasviering toe.
Maar ook voor thuis wensen we alle kinderen en hun ouders een geweldige Sinterklaasavond!
Eventuele staking op dinsdag 12 december
Zoals u wellicht weet zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek met minister Slob van
onderwijs. Doel van deze gesprekken is een salarisverbetering voor leraren in het primair onderwijs en
verlichting van de werkdruk. Mochten deze gesprekken niet het gewenste doel bereiken dan heeft het POfront aangegeven op dinsdag 12 december wederom te gaan staken.
Binnen ons team is er geïnventariseerd welke leerkrachten willen staken. Alhoewel we het doel van de
gesprekken onderschrijven, zijn wij van mening dat staking niet het middel mag zijn. Wij verzorgen deze
dag dus gewoon de lessen aan uw kinderen.
In dit kader verwijzen we u naar de begeleidende brief, waarin de standpunten vanuit de PO-raad uitvoerig
beschreven worden.
‘Knieperties’
Het is inmiddels een goede traditie, met ouder(s) opa’s en oma’s knieperties te bakken op school. Dit jaar
willen wij dat doen op vrijdagmiddag 15 december. Wie kan en wil dan komen helpen? Het liefst met een
eigen kniepertiesijzer. Wij zorgen voor de koffie/thee, u zorgt voor het lekkers!
Kerstviering
Donderdag 21 december vieren we met de kinderen het Kerstfeest. De viering is dit jaar op school. We
beginnen om 17.00 uur en de viering zal tot ongeveer 18.00 duren. Dit jaar maken we in het kader van ons
thema ‘kunst’ een kerstviering met alle leerlingen. Groep 1,2,3 gaat 2 delen van het kerstverhaal uitspelen.
De groepen 4 t/m 8 worden in groepjes verdeeld. Per groepje krijgen zij een deel van het verhaal. Dit gaan
zij uitspelen. Zij zorgen zelf voor de kleding en een digitaal decor. De viering vindt plaats in het lokaal van
groep 3/4. Dit zal tijdens de expressie-middagen gezellig gemaakt worden. Zo zorgen we voor ons eigen
theater. Deze viering is alleen voor de kinderen. Er worden foto’s gemaakt die we op de site van school
zetten.
Als ouders wordt u van harte uitgenodigd om na de kerstviering met elkaar gezellig het eerste deel van het
schooljaar af te sluiten. We organiseren hiervoor het Kerstplein. Vanaf 17.50 uur bent u welkom op het
sfeervolle versierde plein om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
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Als de kerstviering in de groep is afgelopen, kunt u uw kind uit de klas halen en meenemen naar het
Kerstplein.
Vrijdag 22 december
De gymlessen komen deze dag te vervallen. Alle kinderen worden ’s morgens op school verwacht.
Vrijdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vrij. De kerstvakantie begint dus vrijdag 22 december om
12.00 uur.
Groep 1,2,3
5 december: Deze dag mogen de kinderen verkleed komen als piet of sint. Maar het hoeft uiteraard niet.
De kinderen worden ’s ochtends in de klas verwacht met de jas aan. Ouders mogen buiten op de sint
wachten. De kinderen gaan met bij de juf de Sint welkom heten.
De kinderen mogen deze dag een plastic tas mee voor de werkjes en ’s middags speelgoed mee van huis
nemen. Ze hoeven geen fruit en drinken mee (wel voor evt broodschool).
Nieuwe leerling: Lotus de Haan wordt op 16 december 4 jaar en komt bij ons in groep 1. Lotus, we wensen
je heel veel plezier bij ons op de Roosjenschool.
Groep 1 en 2:
Speelgoedmiddag
Donderdagmiddag 21 december mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen.
Groep 3:
Wat schieten we al weer hard op met lezen, wat gaat het snel. Er zijn al heel veel letters aangeleerd en we
lezen al echte boekjes. Wilt u thuis blijven oefenen met lezen, veilig & vlot, leesboekjes enz.

Groep 4/5/6
Drents museum en Drents Archief
Donderdag 7 december gaan we met de leerlingen van groep 4/5/6 naar het Drents museum en het Drents
Archief in Assen. De leerlingen verdiepen zich bij het Drents Archief in het 18de-eeuwse archief van Graaf
Sigismund van Heiden Reinestein. In het Drents Museum stappen ze binnen in ‘Het Grootste Poppenhuis
van Nederland’, waar ze ervaren hoe het is om te leven in de 18de eeuw.
We vertrekken (met de bus) rond half 11 (direct na de ochtendpauze) en verwachten rond 15 uur weer
terug te zijn. Wilt u uw kind dus ook een lunch meegeven?
Tafelsommen
We oefenen de tafelsommen weer regelmatig in de klas. Wilt u ze thuis ook vaak oefenen met uw kind?
Ook groep 4 zal binnenkort gaan starten met de tafels. Ze krijgen dan een tafelblad mee naar huis, waarop
de aangeleerde tafel staat en de datum wanneer de overhoring is.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 20 december

Invulstrookje knieperties bakken

Naam: ________________________________________ kan meehelpen met het knieperties
bakken
Heeft wel / geen kniepertiesijzer
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