Nieuwsbrief

Juni 2021

Vooraf
We naderen het einde van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de
activiteiten voor de komende periode. In deze periode zullen de Cito toetsen worden afgenomen voor de
groepen 3 t/m 7. Alle resultaten zullen worden ingevoerd en verwerkt in de groepsplannen, waarna de
rapporten worden gemaakt. De versoepelingen gaan snel op dit moment. Binnen de mogelijkheden zullen
we ons best doen om het schooljaar op een goede manier af te sluiten.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Donderdag 27 mei
Maandag 31 mei
Woensdag 16 juni
Donderdag 17 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni
28 juni – 2 juli
Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha

Juf Geertsma

-start schoolzwemmen groep 4 t/m 8
- Peutergym, alleen voor de eigen opvang
- Praktisch verkeersexamen groep 7/8
- Studiemiddag team, de kinderen zijn deze middag vrij.
- 2e rapport gaat mee
- Peutergym, alleen voor de eigen opvang
- 10-minutengesprekken

- Donderdag 3 juni (studie)
- Dinsdag 8 juni (directieberaad TrEf)
- Donderdag 10 juni (studie)
- Maandagmiddag 14 juni (IB-platform)

We leven mee
Zondag 16 mei is de vader van juf Geertsma overleden. We leven mee met het gezin Geertsma in deze
verdrietige periode. We wensen hen veel sterkte en Gods kracht en zegen toe in de komende tijd.
Vanuit het team
Wat zijn we blij dat juf E. Bakker weer fysiek op school aanwezig kan zijn. Ze is na de meivakantie weer
begonnen. Juf Geertsma is ondertussen hersteld van haar operatie. Zij is deze week weer aan de slag
gegaan. Zo hebben we iedereen weer ‘binnen boord’ en we hopen dat dit tot aan de zomervakantie zo mag
blijven.
Welkom
Wat is het fijn om een nieuwe leerling welkom te mogen heten op onze
school. Raevan Kraaij is het afgelopen weekend in Diever komen wonen.
Raevan komt bij ons in groep 1 We zijn heel blij dat je op de Roosjenschool
komt en we wensen jou en je ouders een hele fijne tijd toe op de
Roosjenschool.
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Kind op Maandag
De komende maand gaan we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 22: 31 mei-4 juni
Thema: Wie wijst jou de weg?
Handelingen 5:27-42, 8:26-40 en 9:1-31
De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever
gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ethiopië leest in de bijbel, maar
begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van Jezus zichtbaar
wordt.
Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door Jezus geroepen. Vanaf dat
moment wijst Jezus hem de weg.
Week 23: 7-11 juni
Thema: Wie had dat gedacht?
Handelingen 9:32-43 en 12:1-19
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen genomen, maar
in de nacht wordt hij bevrijd door een engel.
Week 24: 14-18 juni
Thema: Een bijzonder verhaal
Handelingen 13:1-49 en 16:11-18
Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt duidelijk
dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een jonge vrouw
van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen.

Week 25: 21-25 juni
Thema: Niet stil te krijgen
Handelingen 16:19-40 en 19:13-20
De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. Ze
zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de deuren van de
gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus.
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.
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Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
5 juni Matthias Wolters
22 juni Sam de Boer
Allebei een hele fijne, gezellige verjaardag gewenst!
Schoolzwemmen
Binnen de geldende maatregelen is het schoolzwemmen weer mogelijk. Het is belangrijk dat kinderen het
zwemmen blijven onderhouden. De praktijk heeft uitgewezen dat tijdens het ‘vrij zwemmen’ veel kinderen
alleen spelen en de zwemslagen niet goed meer beheersen. De groepen 4 t/m 8 gaan schoolzwemmen. We
gaan, met de bus, naar zwembad De Paasbergen in Dwingeloo. Deze lessen zijn op donderdagmorgen van
11.00 - 11.30 uur en starten donderdag 27 mei. De gymlessen op de vrijdag zullen voor alle groepen komen
te vervallen. Juf Zantinge zal voor groep 3 een extra moment buiten inplannen om te bewegen.
Peutergym
Maandag 31 mei komt juf Ingeborg weer voor de Peutergym. Dit is alleen voor de eigen kinderopvang.
De laatste keer van dit seizoen zal op maandag 28 juni zijn.
Cito toetsen
Vanaf maandag 6 juni zullen we in de groepen 3 t/m 7 de Cito eindtoetsen van dit schooljaar afnemen.
Einde schoolfruit
Volgende week is de laatste week dat we kunnen smullen van het schoolfruit. Na de lockdown is de periode
nog verlengd, maar volgende week loopt het echt af. We hebben in de afgelopen periode kunnen genieten
van verschillende soorten groente en fruit. En naast dat het gezond is, was het ook heel lekker.
We vragen u om de kinderen een gezonde pauzehap mee te blijven geven. Als Gezonde School vinden we
dat heel belangrijk.
10-minnutengesprekken
Voor de komende maand staan de 10-minutengesprekken gepland voor groep 1 t/m 6. Dit kan niet fysiek,
maar gebeurt via Classroom Meet. Ouders die behoefte hebben aan een gesprek kunnen dat per mail aan
ons doorgeven: directie@roosjenschool.nl Geeft u in de mail aan voor welke kinderen u een gesprek wilt.
Eén van de leerkrachten van de groep van uw kind neemt dan contact met u op om een moment in te
plannen. Wilt u dit uiterlijk vrijdag 18 juni aan ons doorgeven? De gesprekken vinden plaats in de week van
28 juni – 2 juli.
Groep 7: De ouders van groep 7 ontvangen een aparte uitnodiging om samen de uitslag van de entreetoets
te bespreken. Zij hoeven zich dus niet op te geven voor de reguliere 10-minutengesprekken.
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Studiemiddag
Donderdag 17 juni heeft het team een studiemiddag. Deze staat ook gepland in de activiteitenkalender. De
kinderen zijn deze middag om 11.45 uur vrij.
Schoolreizen
Tijdens de afgelopen teamvergadering hebben we de schoolreizen besproken. Het is nog niet mogelijk om
met meerdere scholen op 1 locatie bij elkaar te zijn. Verder is het vervoer, meerdere huishoudens in één
auto, niet wenselijk. We hebben besloten om de schoolreizen te verplaatsen tot na de zomervakantie. Als
vervanging zullen we op school een activiteit organiseren om het schooljaar af te sluiten. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en we houden u hiervan op de hoogte.
Schoolkamp
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt zijn we nog in overleg over de invulling van het
schoolkamp, op welke manier dan ook. De ouders van groep 7/8 krijgen hierover later bericht.

Alles-in-1
Maandag 31 mei starten we met het laatste project van dit
schooljaar. Het gaat om het project Mensen. Via een aparte
nieuwsbrief kunt u lezen wat er in dit project allemaal aan de orde
zal komen.

Groep 1/2:
Welkom
Wat zijn we blij dat Raevan nu ook bij ons in de groep zit. Fijn dat je er bent en we hopen dat je snel je draai
zult vinden en veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgt.
Groep 7/8:
Praktisch verkeersexamen
Woensdag 16 juni komen de vrijwilligers van VVN op onze school om het Praktische verkeersexamen af te
nemen. De kinderen fietsen een aangegeven route door Diever, onderweg zullen vrijwilligers staan om de
handelingen van de kinderen te beoordelen. Wanneer de route niet goed is afgelegd wordt er een nieuwe
kans aangeboden. Wilt u zorgen dat uw kind op de fiets op school komt en dat de fiets in orde is?
Schoolkamp
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt zijn we nog in overleg over de invulling van het
schoolkamp, op welke manier dan ook. De ouders van groep 7/8 krijgen hierover later bericht.
Musical
Op dit moment zijn we druk aan het oefenen voor de musical. De kinderen zijn erg enthousiast en doen
heel goed hun best. Over de invulling van de avond kunnen we op dit moment nog niks zeggen. We houden
u via de mail op de hoogte.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 30 juni.
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