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Vooraf  
Op dit moment wordt er nog druk geoefend voor de kerstviering en zijn we intern aan het verhuizen voor 
de splitsing. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alle activiteiten voor de komende dagen 
en het nieuws voor de maand januari.  
 
Team CBS Roosjenschool 
 
Bijlage 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als bijlage de nieuwsbrief van stichting TrEf.  
 
Agenda 
Donderdag 22 december  - 18.30 uur kerstviering in de Kruiskerk 
Vrijdag 23 december   - Start kerstvakantie, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij. 
26 december – 9 januari   - Kerstvakantie  
Maandag 9 januari   - Inloopkwartier voor groep 1 t/m 4 
Donderdag 12 januari   - Inloopkwartier voor groep 5 t/m 8 
Dinsdag 17 januari   - Lessen brandveiligheid  
Maandag 23 januari   - 9.00 uur: Peutergym 
 
Afwezigheid leerkrachten 
Meester Bosscha  - dinsdag 31 januari (directieberaad TrEf)  
 
Welkom 
We zijn blij dat we weer twee nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op de Roosjenschool. Het zijn Laure 
Klaassen en Noalise Dol. Wat fijn dat jullie komen en we wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd toe op 
onze school.  
 
Afscheid  
Iris en Bram de Jong gaan met hun moeder verhuizen naar De Wilp. Na de kerstvakantie gaan zij daarom 
naar een andere school. We gaan jullie missen, maar wensen jullie een hele fijne tijd toe op jullie nieuwe 
school.   
 
Vanuit het team 
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer juf Van der Tempel en juf E. Bakker weer aan het werk 
kunnen. In groep 1/2a kan juf Otte gelukkig blijven voor de vervanging. Voor groep 5/6 zijn we bezig met de 
aanvraag voor een invaller.  
 
Verdeling van de lokalen 
De interne verbouwing is, zoals we al hadden verwacht, nog niet klaar. In de afgelopen week is er hard 
gewerkt om een tijdelijk lokaal in te richten in de gemeenschapsruimte. Groep 3/4 zal daar de komende tijd 
les krijgen. Groep 1/2b komt dan in het lokaal van groep 3/4.  
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Kind op maandag 
De komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:  
 
Week 51 : 19 – 23 december 
Thema: Kijk omhoog 
Lucas 2: 1-20 en Mattheüs 2: 1-12 
Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Herders in het veld zijn de eersten 
die bij hem op bezoek mogen komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die 
een ster volgen en zo bij Jezus komen om hem te aanbidden.  
 
Week 2 : 9 – 13 januari  
Thema: Daar is hij! 
Johannes 1: 1-34 
Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na hem iemand komt die groter is dan hij. Als hij Jezus ziet, 
zegt Johannes: ‘Daar is hij!’ 
 
Week 3 :16 – 20 januari  
Thema: Heb je het al gehoord? 
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11 
Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen gaan Jezus 
volgen en vertellen het ook aan anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn.  
 
Week 4 : 23 – 27 januari  
Thema: Verander jij?  
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26 
Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De farizeeër Nikodemus komt in de nacht naar Jezus toe. Als 
Jezus hem vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nikodemus er niks van. Een vrouw bij 
een bron in Samaria verandert door haar ontmoeting met Jezus.  
 
 
Onze jarigen 
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:  
 
2 januari  - juf M. Bakker 
7 januari - Jayden de Jonge, groep 7 
11 januari - Hailey van der Hoorn, groep 2 
16 januari - Jimi Bos, groep 7 
24 januari  - Timo Haveman, groep 2 
26 januari - Sophie de Boer, groep 8 
26 januari  - Jorinde Kloeze, groep 7 
28 januari  - Bram de Jong, groep 4  
28 januari - juf Van der Tempel  
  
Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!  
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Kerstviering  
Donderdag 22 december vieren we het Kerstfeest. We doen dat dit jaar in de Kruiskerk. We beginnen om 
18.30 uur en de viering zal tot ongeveer 19.30 duren. Deze viering wordt door de kinderen met de 
leerkrachten voorbereid. Ouder(s), opa’s, oma’s, broers, zussen en andere belangstellenden zijn van harte 
welkom.  
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 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. 

Vrijdag 23 december 
De gymles komt vrijdag 23 december te vervallen voor alle groepen. De kinderen zijn om 11.45 uur vrij, dan 
begint de kerstvakantie. We wensen iedereen een goede vakantie toe.  

Alles-in-1  
Rond de kerstvakantie hebben we een aantal alles apart weken en in 
week 4 starten we met het project ‘Middeleeuwen’.  In een aparte 
nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de onderwerpen die 
dan aan de orde komen.  
 
Inloopkwartier 
Maandag 9 januari is er inloopkwartier voor de groepen 1 t/m 4. Voor deze groepen is er veel veranderd in 
de lokalen en de inrichting. U bent van harte welkom om samen met uw kind in de klas te kijken. Na afloop 
is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.  
Donderdag 12 januari is er inloopkwartier voor de groepen 5 t/m 8. Ook dan is er de mogelijkheid om 
daarna samen koffie/thee te drinken.  
 
Brandweer op school 
Dinsdag 17 januari krijgen we in alle groepen een gastles over de brandweer en brandveiligheid 
aangeboden.  
  
Peutergym 
Maandag 23 januari is er om 9.00 uur Peutergym. Juf Ingeborg Hoge verzorgt dit weer. Zij laat de peuters 
ervaren hoe leuk het is om te bewegen door middel van klimmen, klauteren, met de bal spelen, dansen, 
springen en nog veel meer. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig. Iedereen is welkom! 
Overige data dit schooljaar: 20 februari, 27 maart, 15 mei, 19 juni en 17 juli.      
 
 Groep 1/2  
Welkom: Wat fijn dat we weer 2 nieuwe leerlingen bij ons in de klas mogen krijgen in januari. Noalise Dol is 
op 9 januari jarig en komt bij ons in groep 1/2a. Laure Klaassen is 17 januari jarig en komt in groep 1/2b. We 
wensen beide kinderen en hun ouders heel veel plezier bij ons op de Roosjenschool. 
 
Afscheid nemen: De kinderen kunnen nog steeds bij de deur worden gebracht. Daar zal een juf staan om de 
kinderen op te wachten. Het zwaaien en afscheid nemen vindt dan ook plaats bij de deur. De kinderen gaan 
dan naar hun eigen klas en gaan beginnen. 
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Bericht van derden: Buurtgezinnen 
Hebben jullie als gezin veel op je bordje, en merk je dat je de kinderen niet altijd de aandacht kunt geven 
die je eigenlijk zou willen? En kun je onvoldoende terugvallen op mensen in je omgeving? 
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een vrijwillig steungezin in de buurt. 
Laagdrempelig en alledaags. Want opvoeden doen we samen! 
Zowel vraag- als steungezinnen kunnen zich aanmelden via de 
website: www.buurtgezinnen.nl/westerveld/ of contact opnemen via geke@buurtgezinnen.nl 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 25 januari   
                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
We wensen iedereen gezegende Kerstdagen en een 

 voorspoedig 2023 toe 
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