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Beste ouders,
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Dank aan de schoolcommissie die zich enorm
hebben ingezet. Ook bedanken wij de vrijwilligers die hebben meegeholpen om de rijles van piet mogelijk
te maken. Wat een geluk dat piet het rijbewijs heeft gehaald en met sint en de andere piet in de auto op
school kon komen.
Nu bereiden we ons voor op het Kerstfeest. In alle groepen zijn we bezig met de voorbereidingen voor de
viering in de kerk. Zoals in de vorige nieuwsbrief al stond vermeld is er een groep kinderen bezig met het
instuderen van de musical ‘een herder kijkt verder’. In deze nieuwsbrief brengen we u ook op de hoogte
van de activiteiten en het nieuws voor de maand januari. We wensen u veel leesplezier.
Team CBS Roosjenschool
Ouders van Waarde
Deze oudervereniging geeft twee keer per jaar een magazine uit. Namens de school willen we u voor de
kerst het magazine ‘Ouders, beste wensen!’ aanbieden. Het tweede magazine ontvangt u voor de
zomervakantie. We wensen u veel plezier met het lezen van dit blad.
Agenda
Donderdag 20 december
Vrijdagmorgen 21 december
Vrijdagmiddag 21 december
24 december – 4 januari
Maandag 7 januari
Maandag 7 januari
Dinsdag 15 januari
Dinsdag 15 januari
Maandag 28 januari
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 5 februari

: Kerstviering in de kerk 18.30 – 19.30 uur, aansluitend ontmoeting met
koffie/thee/chocolademelk
: kerstbakjes maken met groep 4 t/m 8 ( er is geen gym)
: start kerstvakantie, de kinderen zijn deze middag om 12.00 uur vrij
: Kerstvakantie
: Nieuwjaarsinloop met koffie / thee
: Peutergym, aanvang: 9.00 uur
: Workshop Dans voor groep 1/2/3
: informatieavond Stad en Esch, locatie: De Twingel, aanvang: 19.30 uur
: Voorstelling Podiumplan groep 1/2/3 op De Singelier
: Open Ochtend
: Workshop Dans voor groep 1/2/3

Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha is afwezig op : dinsdag 29 januari (directeurenoverleg TrEf)
Juf Geertsma is afwezig op

: maandagmiddag 21 januari IB-platformgroep

Juf Borrel is afwezig op

: dinsdagmiddag 22 januari ICT-netwerkgroep

juf Fopma

: woensdagmiddag 9 januari (schoolleidersopleiding)
woensdagmiddag 23 januari (schoolleidersopleiding)
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Welkom (1)
In de afgelopen maand hebben we drie kinderen mogen verwelkomen op school. Het
zijn Jorick Timmerman (groep 1), Welmoed Onderwater (groep 2) en Ewout
Onderwater (groep 5). We heten jullie en je ouders van harte welkom op de
Roosjenschool. We hopen dat jullie hier een fijne tijd gaan krijgen met veel nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes.

Welkom (2)
Ook heten we onze nieuwe collega Marianne Veeneman van harte welkom in ons team. We hopen dat jij
ook een prachtige tijd op de Roosjenschool gaat krijgen. We wensen je veel plezier met je nieuwe groep.
Afscheid
Helaas moeten we ook afscheid nemen van één van de kinderen. Tim Koerts zal na de kerstvakantie naar de
Reestoeverschool in Meppel gaan. Jammer dat je ons gaat verlaten, maar we wensen je heel veel plezier en
succes op je nieuwe school. Laat nog eens horen hoe het met je gaat, we horen het graag.
Splitsing van de groepen
Zoals in de extra nieuwsbrief van vorige week is aangegeven, gaan we na de vakantie de groepen splitsen
van maandag- t/m donderdagochtend.
De groepsverdeling is de ochtenden als volgt:
Groep 1/2: juf M. Bakker (maandag en dinsdag), juf Plaisier (woensdag, donderdag, vrijdag)
Groep 3/4 : juf Veeneman (maandag t/m donderdag)
Groep 5/6: juf Boerhof (maandag), juf E. Bakker (1 x per 2 weken op dinsdag), juf Borrel (1 x per 2 weken
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Groep 7/8: juf Fopma (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag), juf E. Bakker (donderdag en de woensdagen
wanneer juf Fopma de schoolleidersopleiding heeft)

Hoofdluis
Er is weer hoofdluis geconstateerd. Wilt u uw kind(eren) controleren en behandelen als dat nodig is.
Na de vakantie zullen we als school de controle weer uitvoeren.
Kind op Maandag
De komende maand komen de volgende thema’s en verhalen aan de orde:
Week 02 ■ 07/01 - 11/01
Thema: Wie wijst jou de weg?
Mattheüs2:1-23
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 ook gaan
Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.
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Week 03 ■ 14/01 - 18/01
Thema: Een boek over Jezus
Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt. Maar
hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over na en begint
dan bij het allereerste begin: de dat dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al
begonnen, vindt hij.
Week 04 ■ 21/01 - 25/01
Thema: De dag van je leven
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om met
Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat
over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is.
Maar Jezus is er ook nog.
Week 05 ■ 28/01 - 01/02
Thema: Jezus wijst naar God
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de temple, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de
verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk van
God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo vertelt hij over
God aan iedereen die het horen wil.

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren bij zowel kinderen als leerkrachten.
We feliciteren de volgende jarigen:
2 januari
11 januari
12 januari
26 januari

juf M. Bakker
Benji Horvath, gr. 7
Anna van Veldhuizen, gr. 4
Jorinde Kloeze, gr. 2

We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag.

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.
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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, eventueel iets extra
groen voor een klasgenoot.
Vrijdag 21 december
De gymlessen komen deze vrijdag te vervallen. Alle kinderen worden ’s morgens op school verwacht.
Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vrij. De kerstvakantie begint om 12.00 uur.
Geen plusklas
Er is vrijdagmorgen 21 december geen plusklas.
First LEGO League
Gemeente Westerveld heeft de scholen aangeboden deel te nemen aan de Fist LEGO League. De leerlingen
van de plusklas hebben de afgelopen weken hard gewerkt in 3 teams. Team De Battlebronnen (CBS De
Bron) LEGO-Bot (CBS Roosjenschool) en team De LEGO Fontein (CBS De Fontein). De kinderen hebben
hard gewerkt aan programmeren, onderzoeken, presenteren en samenwerking.
Zaterdag 15 december mochten de teams naar de regiofinale Hanze Hogeschool Groningen. We hebben een
hele gezellige en leerzame dag met elkaar gehad, want was het spannend om alles te presenteren. De
kinderen hebben dit fantastisch gedaan.

Nieuwjaarsinloop
Maandagmorgen 7 januari nodigen wij u van harte uit om in de gemeenschapsruimte elkaar te ontmoeten
en een goed 2019 te wensen. Dit kan onder het genot van een kopje koffie / thee.
Het inloopkwartier van 9 januari komt hierdoor te vervallen!
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Peutergym
Maandag 7 januari komt meester Gerrit weer een spetterende gymles voor de peuters verzorgen.
We starten om 9.00 uur in het speellokaal. Alle peuters en hun ouders van harte welkom!
Overige data tot aan de zomervakantie: maandag 4 februari, maandag 11 maart, maandag 8 april, maandag
20 mei en maandag 24 juni.
Informatieavond Stad en Esch
Dinsdagavond 15 januari is er een informatieavond van Stad en Esch voor de ouders van de leerlingen van
groep 7/8. Deze avond wordt gehouden in De Twingel in Dwingeloo. Aanvang is om 19.30 uur.
Belangstellenden van harte welkom.
Inloopkwartier
We hebben een andere planning gemaakt voor het inloopkwartier. Tot de kerstvakantie hebben we iedere
maand een inloopkwartier gehouden. Vanaf nu is er om de maand een inloopkwartier. Het eerstvolgende
inloopkwartier is op woensdag 6 maart. De data staan ook genoemd in de activiteitenkalender.
Open ochtend dinsdag 5 februari
Op dinsdag 5 februari zetten we de deuren van de school weer wijd open. Dan houden we onze jaarlijkse
open ochtend. We willen iedereen in de gelegenheid stellen om een kijkje op school te komen nemen. U
bent van harte welkom om in alle klassen een of meerdere lessen bij te wonen.
Deze dag is bedoeld voor ouders, maar zeker ook voor ouders die nog op zoek zijn naar een goede en leuke
school voor hun kind. Het is voor deze “zoekende” ouders een prima manier om de sfeer op school te
proeven en om kennis te maken met de leerkrachten en hun manier van lesgeven. Kent u mensen in uw
omgeving die nog op zoek zijn naar een goede en leuke school, wilt u hen dan attent maken op deze
open dag? We ontvangen hen met open armen.
De open ochtend duurt tot 11.30 uur.
Afname Cito- toetsen
Twee keer per jaar nemen we toetsen af voor het leerlingvolgsysteem. De M-toetsen in januari/februari en
de E-toetsen in juni.
De M-toetsen zullen afgenomen worden in de week van 14-18 januari en de week van
21-25 januari.
Van de beweegcoach
Survival cursus Roots In Nature
Aankomende januari start er weer een survival cursus bij Roots In Nature. Deze keer met het thema winter.
Want hoe overleef je in de winter als er zo weinig te eten is? En wat moet je doen om je zelf warm te
houden? Tijdens deze cursus kijken we ook naar alternatieve manieren om vuur te maken, zoals het
gebruiken van de vuurboog waarbij je middels wrijving warmte creëert. Verder komen noodsignalen aan
bod, denk hierbij bijvoorbeeld aan een heel groot vuur met veel rook. Vliegtuigen kunnen dit vanuit de
lucht heel goed zien. Wil jij graag mee doen? Kijk dan snel op www.rootsinnature.nl
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Groep 1,2,3
Groep 1 en 2
speelgoedochtend: vrijdag 25 januari is er weer speelgoedochtend. De kinderen mogen dan speelgoed van
huis meenemen.
Nieuwe leerlingen
Jorick Timmerman (groep 1) en Welmoed Onderwater (groep 2) zijn bij ons in de klas gekomen. We vinden
het heel fijn dat jullie er zijn en veel plezier op de Roosjenschool.
Groep 3
Het schiet al hard op met het aanleren van de letters, nog een paar en ze kennen ze allemaal. Nu moeten
we “leeskilometers” gaan maken. Het is belangrijk dat de kinderen veel lezen zoals boekjes, woordjes enz.
Ook zou het fijn zijn dat er in de kerstvakantie regelmatig gelezen wordt. De kinderen krijgen een
leesboekje mee naar huis met korte verhaaltjes.
Voorstellingen:
Op dinsdag 15 januari en op dinsdag 5 februari hebben de kinderen een lessenserie dans van het
podiumplan. Dit is gewoon bij ons op school.
Op maandag 28 januari hebben wij een voorstelling op de Singellier. Thema van deze workshops is “Bang
mannetje”.
Groep 4,5,6
Cito-toetsen
De CITO’s komen er weer aan. Als uw kind het fijn vindt om hiervoor extra te oefenen, dan kunt u gebruik
maken van de volgende websites: www.leestrainer.nl en www.redactiesommen.nl
Nieuwe leerling
Ewout Onderwater is bij ons in de groep gekomen. Fijn dat je er bent en we wensen je heel veel plezier op
de Roosjenschool.
Tafelsommen
We oefenen in de klas hard met de tafels. Ook hebben we een tafel-hoek in de klas. Een hoek waarin
allemaal materialen komen te staan waarin een tafelsom te vinden is (bijvoorbeeld een dicht eierdoosje
heeft als som 1 x 10). Heeft uw kind thuis ergens een tafelsom in ontdekt, dan zou het leuk zijn als dit een
tijdje in onze tafel-hoek mag komen staan (of een foto ervan).
Groep 7,8
Cito-toetsen
De CITO’s komen er weer aan. Als uw kind het fijn vindt om hiervoor extra te oefenen, dan kunt u gebruik
maken van de volgende websites: www.leestrainer.nl en www.redactiesommen.nl
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Open dagen
Vrijdag 25 januari en zaterdag 26 januari zijn de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs in
Meppel. Uw kind kan op de poster in de klas de aanvullende informatie vinden. Er is geen opgave nodig.
Vrijdag 1 februari heeft Stad & Esch Diever open dag.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 30 januari.

We wensen iedereen gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2019 toe
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