Nieuwsbrief
Juni 2022

Vooraf
We kunnen terug kijken op een geslaagd programma rondom de presentatie als gezonde school. Verder
brengen we u in deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten voor de komende maand.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Donderdagmiddag 2 juni
Maandag 6 juni
Donderdagmiddag 9 juni
Maandag 20 juni
Maandag 20 juni
Donderdag 23 juni
Dinsdagmiddag 28 juni
Woensdag 29 juni
Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha

-Hemelvaartsdag, de kinderen zijn vrij
-Vrij
-Studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij
-2e Pinksterdag, de kinderen zijn vrij
-Inspectiebezoek
-inloopkwartier voor ouders A t/m J
-Peutergym, 9.00 uur in het speellokaal
-Inloopkwartier voor ouders K t/m Z
-Studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij
-Schoolreis groep 3 t/m 6

-dinsdag 7 juni (directieberaad TrEf)
-woensdag 22 en donderdag 23 juni (schoolkamp De Fontein)
-dinsdag 28 juni (directieberaad TrEf)

Juf Geertsma

-maandag 13 juni (IB-overleg TrEf)

Juf Borrel

-maandag 20 juni (IB-opleiding)

Zwangerschapsverlof juf Zantinge
Juf Zantinge is al een aantal keren met Floris op school geweest. Het gaat goed met haar en met Floris. Het
zwangerschapsverlof van juf Zantinge is afgelopen op 3 juni. Ze heeft aangegeven dat ze dan nog gebruik
gaat maken van haar ouderschapsverlof. Ze start 3 juni weer in groep 3/4. Verder zullen haar werkdagen als
volgt worden ingevuld: maandag en vrijdag in groep 3/4 en dinsdag in groep 5/6.
Juf Veeneman blijft tot de zomervakantie drie dagen per week werken in groep 3/4 (dinsdag, woensdag en
donderdag).
Bedankt
Met het einde van de verlofperiode van juf Zantinge komt er ook een eind aan de vervangingsperiode van
juf Koopmann en juf Zakhir. Karlijn en Rianne, heel erg bedankt dat jullie ons deze periode hebben willen
helpen in groep 3/4 en groep 5/6. Namens de kinderen en de collega’s: bedankt voor jullie inzet en
enthousiasme. We waren er maar wat blij mee.
Afscheid juf Geertsma
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Juf Geertsma gaat na dit schooljaar met pensioen. Na 36 jaar in het onderwijs en op de Roosjenschool (!!)
te hebben gewerkt, zal er voor haar een andere periode in haar leven aanbreken. Dit feit willen wij als
school natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op dinsdag 5 juli zullen we een programma
organiseren rondom juf Geertsma haar afscheid. De verdere informatie over deze dag ontvangt u in een
aparte nieuwsbrief.
Nieuwe IB-er
Met het afscheid van juf Geertsma nemen we ook afscheid van een kei van een IB-er; bevlogen, betrokken
en een enorme hoeveelheid kennis op haar vakgebied!
Omdat we wisten dat dit moment er eens aan zat te komen, zijn er een aantal jaren geleden al stappen
gezet om de opvolging te regelen. Juf Borrel zal onze nieuwe IB-er worden. Op dit moment is ze nog druk
bezig met de Post HBO-opleiding ‘Intern Begeleider’, maar deze zal ze volgende maand afronden. Dit jaar
loopt juf Borrel al mee, om zo al kennis en ervaring te delen. Op die manier zal de opvolging op een soepele
manier verlopen.
Kind op maandag
Week 22 : 30 mei – 3 juni
Thema: Vol vuur
Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40
De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het Pinksterfeest komt de Heilige Geest bij de leerlingen. Nu
kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over Gods Koninkrijk.
Week 23 : 7 – 10 juni
Thema: Jou moet ik hebben
1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23
De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven zoons van Isai zijn niet degene
die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuel: jou moet ik hebben! Koning Saul, die nu nog op de troon
zit, heeft last sombere buien. Alleen David kan er met zijn harpspel voor zorgen dat de koning zich wat
beter voelt. In Psalm 23 zingt David over God die voor hem zorgt.
Week 24 : 13 – 17 juni
Thema: Kom maar op!
1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27
De reus Goliath daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft, maar David gaat hem met zijn
slinger tegemoet.
Week 25 : 20 – 24 juni
Thema: Help je mij?
1 Samuel 18: 16-30 en 19: 1-17
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden. David is
getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te vluchten.
Week 26 : 27 juni – 1 juli
Thema: Waar ben je veilig?
1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21
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David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten die daar komen, en later
ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet kunnen arresteren. Jonathan, de zoon van de
koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is. Daarna vlucht David verder door het land.
Welkom
Wat fijn dat we ook deze maand weer nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen. Ibe en Milda Ott zijn van de Singelier weer terug
gekomen bij ons op school. Van harte welkom! Anthea Ott wordt 27
mei 4 jaar, Mees Bijl wordt 7 juni 4 jaar en Victor Kraaij wordt 25 juni 4
jaar. Jullie ook van harte welkom op de Roosjenschool. We wensen
jullie een
hele fijne tijd op onze school.

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:
5 juni - Matthias Wolters, gr.7
16 juni - Stefin Rypkema, gr. 1
22 juni - Sam de Boer, gr. 5
Allemaal een hele fijne, gezellige verjaardag gewenst!
Missie/ visie van onze school
Boven deze nieuwsbrief staat het nieuwe logo van onze school. Binnenkort zullen we de nieuwe missie/
visie presenteren in een prachtige visual. In deze visual staan onze kernwaarden omschreven en is op een
creatieve manier vorm gegeven aan wie we zijn als team van de Roosjenschool en waar we voor staan.
Een korte uitleg van het logo:
In onze visie hebben we o.a. omschreven; ‘Verschil mag en moet er zijn’.
Dit komt in het logo tot uitdrukking in de lijnvoering van de figuren. In beide figuren zijn kinderen te
herkennen, de één extravert, de ander mee introvert. Beide figuren stralen echter ook een gevoel van
vrijheid uit. Vrijheid in het zijn wie je bent (uniciteit, je eigen basis) en de ruimte krijgen dat ook te mogen
zijn.
De ‘hoofden’ van de figuren kun je ook zien als twee ogen, ieder kijkend met een andere blik, invalshoek.
Zo kijken wij naar kinderen om te kunnen bieden wat dit kind nodig heeft. De armen wijzen naar boven,
niet alleen als uiting van blijheid en vrijheid, maar ook als een verwijzing naar de Christelijke grondslag van
de school. De twee figuren met hieraan verbonden de naam van de school, geven samen de visie van de
school weer.
Inspectiebezoek
Donderdagmiddag 9 juni krijgen we inspectiebezoek. De inspecteur zal eerst met de directeur en IB-er in
gesprek gaan en vervolgens met 4 teamleden. Onderwerp van gesprek is ‘Hoe is het gesteld met de
basisvaardigheden op de Roosjenschool?’ Basisvaardigheden zijn rekenen, taal/spelling en lezen.
Van het gesprek wordt geen schoolrapport opgesteld, maar de bevindingen worden uitgewerkt in de
jaarlijkse uitgave van de Onderwijsinspectie, genaamd ‘De Staat van het Onderwijs’.
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Juf Geertsma en meester Bosscha hebben het gesprek voorbereid in samenwerking met de
stafmedewerker ‘Kwaliteit en Onderwijs’ van het bestuurskantoor. We zien het bezoek met vertrouwen
tegemoet, omdat we goed inzichtelijk hebben hoe wij de basisvaardigheden aanbieden en door analyse op
de juiste manier interventies plegen daar waar dat nodig is.

Inloopkwartier
Wat was het fijn om de afgelopen maand elkaar weer te ontmoeten tijdens het inloopkwartier. En daarom
gaan we de komende maand nog een keer de mogelijkheid bieden.
Maandag 20 juni kunnen de ouders, wiens achternaam begint met de letters A t/m J, met de kinderen
meekomen. Donderdag 23 juni is het inloop kwartier voor de ouders K t/m Z. Tijdens het inloopkwartier
laten de kinderen zien waar ze mee bezig zijn. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie/thee in de gemeenschapsruimte. Iedereen weer van harte welkom!!

Peutergym
Mandag 20 juni komt juf Ingeborg weer een spetterende gymles voor de peuters verzorgen. We starten om
9.00 uur in het speellokaal. Alle peuter en hun ouders zijn van harte welkom. Dit is de laatste gymles van dit
seizoen.
Alles-in-1
Deze week zijn we gestart met het laatste project van dit schooljaar. Het gaat
om het project Milieu en Kringloop. Via een aparte nieuwsbrief hebt u kunnen
lezen wat er in dit project allemaal aan de orde komt.
Cito toetsen
Vanaf dinsdag 7 juni zullen we in de groepen 3 t/m 7 de Cito eindtoetsen van dit schooljaar afnemen.
Studiemiddagen team
Deze maand staan er 2 studiemiddagen gepland:
-donderdag 2 juni. Deze middag zullen we ons verder verdiepen in en ondersteuning krijgen bij het werken
met onze nieuwe rekenmethode Pluspunt.
-dinsdag 28 juni. Deze middag zullen we als team werken aan de doorgaande lijnen binnen de groepen.
De kinderen zijn deze middagen om 11.45 uur vrij.
Pauzehap en lunch
Vanmiddag hebben we feestelijk aandacht besteed aan de Roosjenschool als gezonde school. Wij
attenderen u erop dat wij als gezonde school aandacht hebben voor de pauzehap en de lunch. Als een
belangrijke bijdrage aan deze bewustwording hebben wij ook dit jaar het schoolfruit aangeboden. Dit is
inmiddels weer afgelopen, maar we willen u vragen om een bewuste pauzehap, bij voorkeur fruit/groente,
mee te geven aan uw kind. Tijdens de lunch merken we dat er soms ook snoep of chocolade in de
broodtrommel zit. Wij willen u vragen om deze lekkernijen voor thuis te bewaren en te zorgen voor een
gezonde lunch. Op internet zijn mooie tips te vinden voor een bewuste lunchtrommel.
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Centrale Eindtoets
Wij zijn trots op onze leerlingen uit groep 8. Zij hebben een gemiddelde van 535.7 gehaald op de Centrale
Eindtoets. Het landelijke gemiddelde is 534.8
Groep 1/2
Nieuwe leerlingen:
Ook deze maand hebben weer nieuwe leerlingen in de klas. Milda Ott is bij ons in groep 2 gekomen. Op 27
mei is ook Anthea Ott jarig en wordt 4 jaar.
Mees Bijl en Victor Kraaij worden in juni 4 jaar en komen ook bij ons in de klas. We wensen jullie allemaal
een fijne tijd toe op de Roosjenschool en we vinden het fijn dat jullie komen!
Juffenfeest en schoonmaakavond:
Op donderdag 23 juni hebben wij juffenfeest. De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee. Wel even eten
en drinken voor de lunch. Ze mogen verkleed komen. De rest van de dag is nog een verrassing.
Ook is er donderdagavond 23 juni een schoonmaak avond voor de ouders. We gaan deze avond de klas
eens even lekker schoonmaken. We hopen dat u allemaal komt helpen. Want vele handen maken licht
werk! We starten deze avond om 18.30.
Groep 3/4
Nieuwe leerling:
Sinds vorige week zit Ibe Ott weer bij ons in groep 4. Fijn Ibe dat je weer in bij ons in de groep zit. We
wensen je heel veel plezier op de Roosjenschool.
Groep 3 t/m 6
Schoolreis:
Woensdag 29 juni is het feest voor de kinderen van groep 3 t/m 6, want dan gaan ze op schoolreis.
Deze dag gaan ze naar Dinoland in Zwolle. We vertrekken om 9.00 uur van school en zijn om 15.15 uur
weer terug.
Voor het halen en brengen vragen we ouders die willen rijden. Opgave kan bij juf Borrel
(m.borrel@trefonderwijs.nl) of juf Veeneman (m.veeneman@trefonderwijs.nl).
Verdere informatie volgt.
Groep 7/8
Brugklastraining
Vanaf woensdag 8 juni krijgt groep 8 brugklastraining aangeboden door Welzijn Westerveld. Deze training
is van 9.00 – 10.00 uur en zal 3 keer plaats vinden. Groep 7 heeft dan les van juf Fopma in een andere
ruimte.
Verkeersproject
Donderdag 23 juni hebben we een gastles van VVN over veilig deelnemen aan het verkeer. Tijdens deze les
is er ook aandacht voor het fietsen naar het voortgezet onderwijs. De les is van 13.00 – 14.00 uur.
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Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 29 juni
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