Nieuwsbrief

Januari 2018

Beste ouders,
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Dank aan de schoolcommissie die zich enorm
hebben ingezet. Ook bedanken wij Jan Smak, waar de pieten blijkbaar zonder medeweten van Jan een keet
hebben ‘geleend’. Gelukkig heeft sinterklaas de pieten gevonden en kon het feest doorgaan. De kinderen
en de leerkrachten hebben ervan genoten.
Nu bereiden we ons voor op het Kerstfeest. In alle groepen zijn we bezig om een onderdeel van het
kerstverhaal in te vullen. 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 21 december
Donderdag 21 december
Vrijdagmiddag 22 december
25 december – 5 januari
Maandag 8 januari
Maandagmiddag 15 januari
Maandagavond 15 januari
Donderdag 1 februari

: Kerstviering op school. 17.00 – 18.00 uur
: Kerstplein, aansluitend aan de kerstviering
: alle kinderen zijn deze middag vrij
: Kerstvakantie
: Peutergym, aanvang: 9.00 uur
: studiemiddag team, de kinderen zijn deze middag vrij.
: ouderavond over schooltijden
: Open Ochtend

Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha is afwezig op : donderdag 25 januari (studie)
Juf Geertsma is afwezig op

: maandagmiddag 22 januari IB-platformgroep

Juf Borrel is afwezig op

: dinsdagmiddag 23 januari ICT-netwerkgroep

Kind op Maandag
De komende maand komen de volgende thema’s en verhalen aan de orde:
Week 02 ■ 08/01 - 12/01
Thema: Wat is wijs
Mattheüs2:1-23 en Mattheüs 3: 1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet je wel erg wijs
zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken vertellen waar het kind precies
geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten vluchten omdat
Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.
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Lied van de week: Gezang 328
Week 03 ■ 15/01 - 19/01
Thema: ik weet wie je bent
marcus1:1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt over iemand
die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie Jezus is: de vissers bij het meer
en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft, ‘Ik weet wel wie je bent! roept de man.
Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot rust.
Lied van de week: Gezang 490
Week 04 ■ 22/01 - 26/01
Thema: Pak mijn hand
Marcus 1: 29-45 en Marcus 2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand vast, zodat
ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op die manier beter gemaakt. Later
brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak naar beneden te laten
zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man genezen.
Lied van de week: Psalm 33
Week 05 ■ 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
leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat het
leven voor God het allerbelangrijkste is.
Lied van de week: Psalm 72
Geboren (1)
Zondag 3 december is Madelon Victoria geboren. Madelon is de dochter van onze collega Astrid Heinen en
haar vriend Wilco. Wat een blij nieuws. Van harte gefeliciteerd en geniet van deze mooie tijd als jong gezin.
Geboren (2)
We feliciteren Henk, Joanne, Mat, Anna en Rik van Veldhuizen met de geboorte van hun zoon en broertje
Gijs. Gijs is geboren op maandag 11 december.
We wensen jullie als gezin een fijne tijd met elkaar.
In een boek met kindergebeden kwamen we het volgende gebed tegen:
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Gebed voor de geboorte van een broertje
Lieve God,
wat zijn we blij
eindelijk is hij er
dat kleine broertje van mij.
Zo klein, zo heel erg klein
en hij slaapt, drinkt en huilt
en hij hoort bij ons
en hij hoort bij U.
Wij horen bij elkaar
voor altijd.
Lieve God,
We zijn zo blij
dank u voor dit grote wonder.
Amen.
Onze jarigen
Waar is het feestje, hier is het feestje!
We feliciteren de volgende jarigen:
2 januari
9 januari
11 januari
12 januari
17 januari
24 januari
26 januari

juf M. Bakker
Jill Groenemeijer, gr. 8
Benji Horvath, gr. 7
Anna van Veldhuizen, gr. 4
Gideon Vos, gr. 8
Chris Brouwer, gr. 8
Jorinde Kloeze, gr. 2

We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag.
Welkom
In januari wordt Bram de Jong 4 jaar en komt dan bij ons op school in groep 1.
Wat fijn dat je komt en we wensen je een prachtige tijd toe op de
Roosjenschool.
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Afscheid
Kevin Riksten gaat samen met zijn moeder en broer verhuizen naar Meppel. Na de kerstvakantie zit Kevin
niet meer bij ons op school, maar op Het Kompas in Meppel. We gaan je missen, maar wensen je een hele
fijne tijd toe op je nieuwe school.
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 / facebook 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.
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 vrijdag te vervallen. Alle kinderen worden ’s morgens op school verwacht.
Vrijdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vrij. De kerstvakantie begint dus om 12.00 uur.
Inloopkwartier
Dit schooljaar hebben we 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 7 februari.
Peutergym
Maandag 8 januari komt meester Gerrit weer een spetterende gymles voor de peuters verzorgen.
We starten om 9.00 uur. Alle peuters en hun ouders van harte welkom!
Studiemiddag team
Maandagmiddag 15 januari heeft het team een studiemiddag. De kinderen zijn deze middag vrij. We
wensen jullie allemaal een hele fijne middag toe.
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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. De inlogcode die ze krijgen, kunnen ze ook
thuis gebruiken. Wilt u als ouder er op toezien dat uw kind thuis ook oefent?
De voortgang wordt gemonitord 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.
Na de kerstvakantie starten de lessen.
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.
Open ochtend op donderdag 1 februari
Op donderdag 1 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. De leerkrachten sluiten dan samen met de kinderen in de eigen
groep rustig de ochtend af. Wanneer u uw kinderen mee wilt nemen, kunt u tot 12 uur wachten in de
gemeenschapsruimte.
Leerlingenraad
Op onze school wordt na de kerstvakantie een leerlingenraad ingesteld. De raad bestaat uit
vertegenwoordigers van groep 5 t/m 8. Start is dat juf Fopma een uitleg verzorgt over de taken en inhoud
van de leerlingenraad en de procedure rond het kiezen van de leden. Vervolgens zal er de verkiezing zijn,
waarbij de vertegenwoordigers democratisch worden gekozen.
Het is de bedoeling dat de leerlingenraad ongeveer 1 keer per 6 weken vergaderd. Tijdens deze
vergaderingen wordt er gesproken over onder andere activiteiten die plaats gaan vinden, ideeën of
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verbeteringen voor de school en bevindingen van de lesmethodes. De leerlingen uit de raad verzamelen uit
de verschillende groepen ideeën en opmerkingen om deze in de vergadering te bespreken. Zij zijn dan het
klankbord voor andere kinderen van school. De uitkomst van de vergadering koppelen zij weer terug.
Opbrengst kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 hebben samen het prachtige bedrag van €2805,79 opgehaald met de verkoop
van de kinderpostzegels! Een knappe prestatie met elkaar!
Afname Cito-toetsen voor het leerlingvolgsysteem
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 22-26 januari en de week van
29 januari -2 februari.
Bericht van de gebedsgroep
1 keer in de 2 weken, op dinsdag morgen, is er een gebedsmoment voor de Roosjenschool.
Dit is gelijk om 8.30 uur, dan beginnen we met een bijbeltekst of een ander mooi stukje.
Daarna delen we kort de gebedspunten en gaan we samen bidden. Hard op bidden mag, maar hoeft niet.
Om uiterlijk 9.15 uur sluiten we af. We willen jullie allemaal van harte uitnodigingen om mee te bidden.
Waar: hoofdstraat 31. De eerst volgende datum is dinsdag 16 januari en vervolgens 30 januari Wil je meer
weten en/of de overige data ontvangen, doe dan even een berichtje naar 1 van ons.
Hartelijke groeten,
Mieke en Léonie (miekeflokstra@hotmail.com of lwoltersdewolf@gmail.com
Groep 1/2/3
Groep 1 en 2: speelgoedochtend: op vrijdagmorgen 26 januari is het weer speelgoedochtend. De kinderen
mogen dan speelgoed van huis meenemen.
Nieuwe leerling: Op 28 januari wordt Bram de Jong 4 jaar en gaat bij ons naar groep 1. Bram wat fijn dat je
komt en we wensen je heel veel plezier toe 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.
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
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
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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).

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 31 januari

We wensen iedereen gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2018 toe
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