Nieuwsbrief

Februari 2018

Beste ouders,
De eerste maand van 2018 ligt al bijna weer achter ons en 2018 klinkt ons al vertrouwd in de oren. We zijn
deze periode druk bezig met het afnemen van de Cito-toetsen en het verwerken van de resultaten in
groepsoverzichten en groepsplannen. Het ‘gewone’ programma gaat natuurlijk ook gewoon door.
Voor de komende maand is er weer veel te melden. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de
activiteiten en het nieuws voor de maand februari. We wensen u veel leesplezier.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Donderdag 1 februari
Maandag 5 februari
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Donderdag 22 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
26 febr. – 2 maart
Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha is afwezig op

Juf Geertsma is afwezig op

: open ochtend
: Peutergym om 9.00 uur
: studiemiddag team, de kinderen zijn deze middag vrij
: screening groep 2 en groep 7 door GGD
: inloopkwartier
: 1e rapport gaat mee
: 10-minutengesprekken
: voorstelling Podiumplan gr. 1/2/3 in Dingspilhuus
: adviesgesprekken groep 8
: voorstelling Podiumplan gr. 4.5.6 in De Singelier
: voorjaarsvakantie

: dinsdag 6 februari (directieberaad SCPOZD)
dinsdag 13 februari (studie)
: maandagmiddag 12 februari (IB-platformgroep)

Staking
Er is weer een stakingsdag aangekondigd in het basisonderwijs. Dit zal zijn op woensdag 14 februari. Onze
school is deze dag gewoon in bedrijf; wij nemen niet deel aan de staking.
Enquete schooltijden
Maandag hebt u de enquete en begeleidende brief ontvangen. Wilt u deze z.s.m. inleveren op school?
Alvast bedankt voor de medewerking.
Kind op Maandag
De komende maand komen de volgende thema’s en verhalen aan de orde:
Week 5 ■ 29/01 - 02/02
Thema: Mag dat wel!
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3:1-6
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat plukken zijn
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leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat het
leven voor God het allerbelangrijkst is.
Week 6 ■ 05/02 - 09/02
Thema: Het groeit zomaar
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait, op
de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een mosterdzaadje:
dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen schuilen.
Week 7 ■ 12/02 - 16/02
Thema: Storm!
Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, ligt
Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man
met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.
Week 8 ■ 19/02 - 23/02
Thema: Sta op!
Marcus 5: 21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek
is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar
toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
Lied van de week in de komende periode: we herhalen de liederen die we in de afgelopen maanden
hebben geleerd.
Onze jarigen
Ook deze maand zijn er weer veel feestjes te vieren!
We feliciteren de volgende jarigen:
3 februari
4 februari
21 februari
22 februari
24 februari
28 februari
28 februari

Yanina Lemmen, gr. 4
Jurn Brouwer, gr. 5
Reinder van der Woude, gr. 4
Teun Vierhoven, gr. 6
juf Plaisier
Danny van Roosendaal, gr. 3
Anne Smak, gr. 2

We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag.
Alles in 1: Project ‘De Gouden Eeuw’
Deze week starten we met ‘De Gouden Eeuw’ uit het domein Geschiedenis.
De school is al mooi in stijl ingericht en de komende weken zal dit verder gaan groeien met het werk van de
kinderen. Afgelopen vrijdag hebt u een extra nieuwsbrief ontvangen met informatie over dit thema.
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Picatypen
Vorige week zijn we gestart met de typelessen voor de kinderen van groep 5 - 8. Op school maken we tijd
vrij om te oefenen, maar ook thuis zal er geoefend moeten worden. Iedereen werkt op zijn eigen tempo.
Het beste resultaat wordt verkregen als de toetsen ook daadwerkelijk worden afgeplakt. Eventueel kunt u
hiervoor een apart (oud) toetsenbord aansluiten. We willen u vragen om het thuis oefenen te stimuleren en er
op toe te zien dat het ook gebeurt.
Screening groep 2 en groep 7 door GGD
Dinsdag 6 februari vindt de screening voor groep 2 en 7 plaats. Dit zijn vaste ‘meetmomenten’ in het
opgroeien van uw kind. Gekeken wordt onder andere naar de lengte en het gewicht. Ook gaat de medewerker
in gesprek met de kinderen. De kinderen hebben hiervoor een vragenlijst meegekregen. Zou u die, mocht dat
nog niet gebeurd zijn, wilt u deze uiterlijk vrijdag inleveren bij de leerkracht?
Peutergym
Maandag 5 februari komt meester Gerrit weer op school om voor de peuters een sprankelende gymles te
verzorgen. Alle peuters en hun ouders zijn van harte uitgenodigd. We beginnen om 11.00 uur in het
speellokaal. Overige data dit schooljaar: maandag 12 maart, maandag 16 april, maandag 4 juni en maandag
2 juli.
Studiemiddag team
Maandagmiddag 5 februari heeft het team een studiemiddag in het kader van Handelingsgericht Werken.
De kinderen zijn deze middag vrij. We wensen jullie allemaal een hele fijne middag toe.
Inloopkwartier
Woensdag 7 februari is iedereen van harte uitgenodigd voor het inloopkwartier. Na afloop staat er een
kopje thee/ koffie voor u klaar.
10-minutengesprekken
Deze gesprekken worden gehouden op dinsdag 20 februari. Wilt u een gesprek met de leerkracht(en) van
uw kind(eren) dan kunt u dat aangeven op het strookje bij deze nieuwsbrief. Wilt u dit strookje uiterlijk
vrijdag 9 februari weer inleveren? U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht op welke tijd wij u verwachten.
Opgave per mail is ook mogelijk: directie@roosjenschool.nl
Deze 10-minutengesprekken zijn niet bestemd voor de ouders van groep 8. Zij ontvangen een aparte
uitnodiging voor het adviesgesprek Voortgezet Onderwijs.
Gymlessen op vrijdag 23 februari
In verband met de voorstelling voor groep 4/5/6 op vrijdag 23 februari komen de gymlessen van deze groep
te vervallen. Groep 3 gymt deze ochtend mee met groep 1/2. We verwachten alle kinderen van groep 1 t/m
6 om half 9 op school.
Juf Fopma gymt deze ochtend met groep 7/8. Deze gymles is meteen om 8.30 uur. De kinderen van haar
groep kunnen ’s morgens rechtstreeks naar de gymzaal gaan.
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Donateur van onze school
Per 1 januari is onze vereniging gewijzigd in een stichting. Alle leden van de school hebben hierover bericht
ontvangen. Als Roosjenschool is de opbrengst van het ledengeld een welkome aanvulling op ons budget
voor activiteiten en het aanschaffen van schoolbijbels. Dit geld gaat niet naar de andere scholen, maar
komt helemaal ten goede aan onze eigen school. Wanneer u nog geen reactie hebt gegeven op de brief
om donateur te worden zullen wij uw lidmaatschap omzetten naar donateur. Mocht dit niet uw bedoeling
zijn dan kunt u dit doorgeven op school.
Bij de aanmelding van uw kind zat een inschrijfformulier om lid te worden. Mocht u dat toen niet hebben
gedaan, maar nu alsnog donateur willen worden dan kunt u dit doorgeven op school. Het donateurschap
bedraagt € 8,- per jaar.

Groep 1/2/3
Voorstelling
De kinderen van de onderbouw krijgen de voorstelling ‘Klein Zwanenmeer’ te zien op donderdag 22
februari. Deze voorstelling wordt gegeven in het Dingspilhuus en is van 10.00 – 10.45 uur.
Groep 4/5/6
Voorstelling Podiumplan
Vrijdag 23 februari gaan de kinderen van de middenbouw naar de voorstelling ‘Man met stenen hart’; dit als
onderdeel van het Podiumplan. Het stuk wordt opgevoerd in De Singelier.
Leesvirus
Leesvirus is een leesbevorderingsproject voor groep 5/6, waarin leesbevordering en het aanleren van digitale
informatievaardigheden hand in hand gaan. De kinderen lezen de 10 boeken en wisselen via de website
www.leesvirus.nl hun mening uit met kinderen van andere scholen in de gemeente Westerveld die dezelfde
boeken hebben gelezen. Ook is er acht weken lang de leesvirusquiz met vragen over de boeken,
internetvragen over thema’s uit de boeken en creatieve opdrachten.
Groep 7/8
Schoolkamp
We hebben er al zin in, maar we moeten nog even wachten.
Van woensdag 6 juni t/m vrijdag 8 juni is het zover, dan gaan we op schoolkamp. Dit jaar gaan we naar
Ameland.
De kosten voor het kamp bedragen € 75,-.
We vragen u vriendelijk om in februari € 40,- over te maken op rekeningnummer NL38RABO0313715122
onder vermelding van Schoolkamp en de naam van uw kind.
Het tweede gedeelte van dit bedrag (€ 35,-) kan dan in april overgemaakt worden.
Adviesgesprekken groep 8
De gesprekken voor het advies Voortgezet Onderwijs worden gehouden op donderdag 22 februari. De
ouders van groep 8 ontvangen een uitnodiging met daarop de tijd waarop ze verwacht worden. We
beginnen na schooltijd al met de gesprekken.

De nieuwsbrief voor maart 2018 verschijnt op woensdag 21 februari
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Invulstrookje 10-minutengesprekken

Naam: ………………………………….wil(len) graag een gesprek met de volgende leerkracht(en):
O juf Plaisier/juf M. Bakker

groep 1/2/3 over: …………………………… (naam kind)

O juf Borrel/juf Boerhof

groep 4/5/6 over: ……………………………(naam kind)

O juf Fopma/juf E. Bakker

groep 7

over: ……………………………..(naam kind)

(dit strookje uiterlijk vrijdag 9 februari weer inleveren op school)
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