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Beste ouders, verzorgers,
Het schooljaar loopt ten einde. En we kunnen niet anders stellen dat er wederom een bijzonder schooljaar
achter ons ligt. Na een aanvankelijke normale start, zij het met beperkingen, was daar plotsklaps de
lockdown in december. Weer konden jullie als ouders de taak van thuisleerkracht op je nemen.
En na de openstelling van de scholen hebben we moeten dealen met de maatregelen rondom corona.
Maar wat mogen we dankbaar zijn dat we er samen zo doorheen zijn gekomen. De collega’s en kinderen
hebben geen corona gehad, er hoefden geen groepen in quarantaine en het dagelijkse werk kon doorgang
vinden. Nog steeds moeten we voorzichtig zijn en kan bijvoorbeeld het slotfeest nog niet doorgaan, maar
we hopen van harte dat we volgend jaar de deuren weer open kunnen gooien en dat we u weer welkom
mogen heten in school bij de verschillende activiteiten. We wachten af.
Voor nu zijn we bezig met de afrondende zaken van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief brengen we u
hiervan op de hoogte. We wensen iedereen veel leesplezier en natuurlijk een prachtige zomerperiode toe.
met vriendelijke groet,
Team CBS Roosjenschool
Agenda
28 juni – 2 juli
Vrijdag 2 juli
Vrijdag 2 juli
Dinsdag 6 juli
Vrijdag 9 juli
Maandag 23 augustus

- 10-minutengesprekken
- juffendag groep 3/4
- juffendag groep 5/6
- afscheidsavond groep 8
- de kinderen zijn deze dag vrij
- start schooljaar 2021-2022

Start zomervakantie
De zomervakantie start donderdagmiddag 8 juli om 14.00 uur. Dit betekent dat de kinderen vrijdag 9 juli de
hele dag al vrij zijn. Iedereen een hele fijne zomerperiode gewenst.
Welkom
Na de zomervakantie mogen we vijf nieuwe leerlingen bij ons op school
verwelkomen.
Vanuit Easterein komen Danian en Stefin Rypkema in Wittelte wonen, Benjamin
Kloeze verhuist vanuit Groningen naar Wapse, Lynn van Zwienen en Emma de
Boer worden beide 4 jaar in de vakantie.
Al deze kinderen komen in groep 1/2.
Wat fijn dat jullie komen en we wensen jullie en je ouders een fantastische tijd
toe op de Roosjenschool.
Van harte gefeliciteerd
We willen Wout, Laura, Emma en Esther Zantinge van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter
en zusje Jolien Christine. We wensen jullie als gezin met elkaar een hele fijne en goede tijd toe.
Nieuwsbrief formatie
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Afgelopen maandag hebben we u de nieuwsbrief met de formatie en de planning voor volgend cursusjaar
gestuurd. Volgende week ontvangt u de memokaart met hierop een overzicht van vakanties, vrije dagen en
activiteiten.
Kind op Maandag
Tot aan de zomervakantie gaan we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 26: 28 juni-2juli
Thema: In rep en roer
Handelingen 19:21-40, 21:27-39 en 27:1-13
De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: als iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand meer een
beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer.
Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat de Joodse inwoners vinden dat Paulus verkeerde dingen
zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per schip naar Rome te gaan.
Week 27: 5-9 juli
Thema: Luister naar mij
Handelingen 27:14-44 en 28:1-31
Tijdens de storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta en later in
Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren.

Onze jarigen
Ook deze zomer zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
1 juli
11 juli
18 juli
25 juli
29 juli
31 juli

Jesse Haveman, gr. 2
Pascal Tuin, gr. 5
meester Bosscha
Rein Vrugt, gr. 3
Jente de Jong, gr. 7
Katelynn Zwiers, gr. 2

5 augustus
21 augustus
21 augustus
27 augustus
31 augustus

juf Zantinge
Damian de Jonge, gr. 3
Naud de Jonge, gr. 3
Benny Haveman, gr. 8
Jorick Timmerman, gr. 3

Allemaal een hele fijne, gezellige verjaardag gewenst!
Afscheidsavond groep 8
Op 6 juli staat de afscheidsavond gepland voor groep 8. Deze avond zal op een andere manier een invulling
krijgen. De musical zal worden opgevoerd in de Kruiskerk. Het officiële afscheid van deze groep vindt dan
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ook plaats. Suus, Jurn, Elisa, Benny, Romana, Ali, Mat, Max, Daniel, David, Elisabeth en Lisanne bedankt
voor alles in de afgelopen jaren. We wensen jullie alle goeds en veel succes op jullie nieuwe scholen!
Generale repetitie
Dinsdagmorgen na de kleine pauze is de generale repetitie van de musical. De musical zal dan worden
gespeeld voor de kinderen van groep 5/6 en de jongere broertjes/zusjes van de musicalsterren uit de
groepen 1 t/m 4.
Afsluiting schooljaar
Donderdag 8 juli is de afsluiting van dit schooljaar. Groep 8 is deze dag al vrij. We starten in de eigen groep
met op het programma het wisselen van tafels/lokaal en het klaar maken van het lokaal voor het volgende
schooljaar. Om 10.30 uur vertrekt de bus voor het schoolzwemmen. De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan
dan naar het zwembad.
Na het zwemmen wordt er in de klas een lunch verzorgd. Na de lunch sluiten we met elkaar af op het plein
en sportveld. De kinderen hoeven voor deze dag geen lunch mee te nemen. Wilt u wel zorgen voor een
pauzehap en drinken bij de lunch?
Geslaagd
Een prachtig moment……. de vlag uithangen en dan bovenin de vlaggenstok de schooltas. Geslaagd! Daar
doe je het voor! Ook bij veel oud-leerlingen van de Roosjenschool mocht de vlag in top. Een periode die
wordt afgesloten en het begin van een nieuwe periode/opleiding. Alle geslaagden en hun ouders (want het
is ook voor ouders heel spannend) van harte gefeliciteerd met het diploma en veel succes bij het nemen
van de volgende stap.
En voor degene bij wie het niet is gelukt: heel erg jammer, maar geef de moed niet op, ook een iets langere
weg leidt uiteindelijk tot het doel.
Ouders, bedankt!
Deze week ontvangen alle ouders het tijdschrift ‘Ouders, bedankt!’
Op deze manier willen we iedereen bedanken voor de hulp die we het afgelopen schooljaar weer mochten
krijgen. Als ouder(s) hebben jullie een hele andere rol vervult dit schooljaar. Jullie waren weer een steun
voor het team. Daarom dit tijdschrift als cadeautje. Geniet er lekker van voor de caravan, tent of thuis in de
tuin.
Ouders, bedankt namens TrEf
Namens stichting TrEf krijgt ieder gezin een vakantiegroet en een prachtig spel. Ook onze stichting heeft de
afgelopen periode als bijzonder ervaren en wil door middel van dit gebaar de dank aan iedereen
overbrengen voor het begrip en het meewerken in deze tijd.
TrEffen wij het even met elkaar ☺!
Doekoe-actie
Wat is er weer flink gespaard bij de Coop voor onze school. De Doekoe-actie heeft maar liefst € 396,opgebracht. We hebben alweer een mooi ‘boodschappenlijstje’ opgesteld met de spelmaterialen die we
gaan bestellen. Iedereen ontzettend bedankt voor de steun aan onze school en natuurlijk de Coop dat we
iedere keer weer de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan deze actie.
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Let op: controleer uw kind op teken!
We zijn heel blij met ons grote plein in een prachtige natuurlijke omgeving. Kinderen kunnen hier naar
hartenlust spelen en ontdekken. Op dit moment zijn de kinderen in groep 3 en 4 heel druk bezig met het
zoeken naar kleine beestjes en ze zijn enthousiast over wat ze zien en vinden.
Prachtig, maar over die kleine beestjes gesproken: we hebben mail gehad dat er bij kinderen teken zijn
gevonden. Daarom dit bericht met het verzoek om uw kind regelmatig te controleren op de aanwezigheid
van teken.
Hulp gevraagd
We hebben veel spullen staan die naar de stort gebracht moeten worden. Wie heeft een bus of een
aanhangwagen en wil ons hierbij helpen?

Alles-in-1
We ronden deze week het project ‘Mensen’ af. Dit betekent dat we
in de afgelopen vier jaar alle projecten hebben aangeboden van de
methode Alles-in-1. We zijn erg tevreden over de methode en
merken dat er heel veel aangeboden kan worden rondom 1 thema. Bij de kinderen zien we dat er altijd wel
een project is waarin ze geïnteresseerd zijn. Op deze manier delen ze hun kennis en interesse met elkaar.
In het nieuwe schooljaar starten we met het project ‘Afrika-Azië’.
Groep 1/2
Welkom. Na de vakantie komen er nieuwe kinderen bij ons in de klas. Emma, Lynn en Stefin komen bij ons
in groep 1 en Danian en Benjamin komen in groep 2. We vinden het fijn dat jullie komen en wensen jullie
heel veel plezier bij ons op de Roosjenschool.
Tas: Wilt u aanstaande dinsdag een (plastic) tas meegeven? Hierin kunnen de werkjes, kleurplaten en de
gymspullen weer mee naar huis. U kunt dan kijken of de gymschoenen nog passen.
Groep 3/4
Hulp gevraagd!
Nu duidelijk is dat we volgend schooljaar ook 2-klassig kunnen blijven werken, willen we graag het lokaal
van groep 3 en 4 aanpakken. Er is een hoge muur die geverfd moet worden. Wie wil/kan dit voor ons doen?
Dit kan de komende weken op een moment in overleg met ons gedaan worden, maar het liefst willen we
het nieuwe schooljaar fris beginnen. U kunt zich opgeven bij een van de juffen.
Juffendag
Aankomende vrijdag is het juffendag voor groep 3 en 4.
Deze dag hoeven de kinderen geen fruit mee voor de 1e pauze. Wel graag drinken en brood meegeven
voor de lunch. De kinderen mogen verkleed komen, dit moet natuurlijk niet. We gaan deze dag
verschillende spelletjes doen en er een gezellige, feestelijke dag van maken.
Laatste schoolweek
Wilt u uw kind een grote (plastic) tas meegeven voor woensdag 7 juli. Deze dag willen we alle spullen van
de kinderen meegeven en het zou fijn zijn als alles in een tas kan.
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Donderdag 8 juli is de laatste schooldag. Groep 3 gaat deze dag ook mee (school)zwemmen. Wilt u uw kind
deze dag zwemspullen meegeven?
Vakantie "huiswerk"
Ook in de vakantie is het voor alle kinderen belangrijk om te blijven lezen! Iedere dag 10 minuten lezen
(hardop), zorgt ervoor dat uw kind zijn/haar leesniveau behoudt. Helpt u uw kind om elke dag te blijven
oefenen met het lezen? In onze mail van gisteren hebben we een artikel bijgevoegd hoe u kinderen hierbij
kunt begeleiden.
De kinderen krijgen verschillende materialen mee waarmee ze thuis kunnen oefenen. Heeft u extra
leesmaterialen nodig, dan horen wij dat graag.
Vanuit de bibliotheek is er een project gestart wat het lezen in de zomer stimuleert. Uw kind krijgt een tasje
van de bibliotheek met materialen en een leesboek. Na de vakantie moet het bibliotheekboek weer
ingeleverd worden! Een lidmaatschap van de bibliotheek in Diever is gratis en bevelen wij van harte aan!
Zelf een boek uitkiezen motiveert om te gaan lezen.
Ook blijven rekenen in belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door te tellen tot 100 (vooruit en achteruit), tellen
met sprongen van 2, 5 en 10, bordspellen (ganzenbord e.d.) waarbij geteld moet worden spelen, enz. De
kinderen van groep 4 (toekomstige groep 5) kunnen de tafels 1 t/m 5 en die van 10 oefenen.
Groep 5/6
Juffendag
Komende vrijdag, 2 juli, houden we Juffendag in groep 5/6. Wij zorgen voor een traktatie tijdens de kleine
pauze, dus de leerlingen hoeven geen pauzehap mee. Wel graag iets te drinken en een lunch meegeven. De
kinderen moeten ook een fiets mee hebben, want we gaan ook nog met de klas naar de zandverstuiving De
witte bergen. We gaan er samen een gezellige en leuke dag van maken.
Groep 7/8
Praktisch verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 en 8 zijn geslaagd voor hun Praktische verkeersexamen. Eerder dit jaar was dat
ook gelukt voor het theoretische examen. Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd met jullie
verkeersdiploma!
Musical
Op dit moment zijn we druk aan het oefenen voor de musical. De kinderen zijn erg enthousiast en doen
heel goed hun best. We zijn blij dat we de musical kunnen opvoeren in de Kruiskerk. Dinsdagmorgen 6 juli
houden we de generale repetitie. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 22.00 uur zijn afgelopen.
Groep 7 heeft een bijdrage in de musical en is tot de pauze aanwezig. We hopen op deze manier de
basisschoolperiode van groep 8 op een goede, feestelijke manier af te kunnen sluiten.
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