Nieuwsbrief

Maart 2022

Vooraf
Hierbij de nieuwsbrief met de activiteiten voor de komende maand. We zullen alle activiteiten die op het
programma staan per situatie bekijken. We zijn blij met de versoepelingen, maar blijven alert en voorzichtig
in het belang van de gezondheid van iedereen die bij onze school betrokken is. Dit blijft nog even nodig,
want ook deze week zitten er kinderen thuis i.v.m. corona.
Team CBS Roosjenschool
Bijlage bij deze nieuwsbrief
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd van De Bosnimf uit Havelte.
Update corona
In de voorjaarsvakantie hebben juf E. Bakker, Naud, Damian en Jayden de Jonge, Albert en Aline Benthem
corona gehad/gekregen.
Maandag kwam het bericht dat Tim Flokstra (groep 7) corona heeft.
Vandaag kregen we de melding dat Eva Oosterloo (groep 7) positief getest is. Eva is maandag voor het
laatst op school geweest.
Agenda
Maandag 7 maart
Vrijdag 18 maart
Dinsdag 22 maart
Woensdag 28 maart
Woensdag 30 maart
Donderdag 31 maart

- Voorstelling Podiumplan groep 7/8, gym vervalt
- Voorstelling Podiumplan groep 1/2
- studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij
- Peutergym
- Grote rekendag
- studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij

Studiemiddagen
Deze maand staan er 2 studiemiddagen gepland:
- dinsdag 22 maart. Tijdens deze middag gaan we bezig met Talentontwikkeling bij kinderen.
- donderdag 31 maart. Deze middag zal in het teken staan van het werken met onze nieuwe rekenmethode
‘Pluspunt’.
Beide dagen zijn de kinderen om 11.45 uur vrij. We wensen alle kinderen deze middagen veel plezier!
Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha

- dinsdag 8 maart ( directieberaad TrEf)
maandagmiddag 14 maart (studiemiddag)

Juf Geertsma

- maandagmiddag 14 maart (studiemiddag)

Juf Borrel

- maandag 21 maart (opleiding IB)

Vervanging groep 3/4
We zijn blij dat de vervanging in groep 3/4 voor de vrijdagen ook rond is. Juf Rianne Zakhir neemt de
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vervanging voor haar rekening op vrijdag 4 maart, vrijdag 11 maart, vrijdag 18 maart, vrijdag 1 april en
vrijdag 20 mei. Juf Kooopmann is er op vrijdag 25 maart, vrijdag 8 april, vrijdag 22 april en vrijdag 13 mei.
Beide collega’s bedankt voor hun inzet en de hulp. Hierdoor hoeven we geen groepen naar huis te sturen.
Kind op Maandag
De komende maand gaan we bezig met de volgende thema’s en verhalen
Week 10: 7-11 maart
Thema: Wij hebben je nodig
Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar
hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook
in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.
Week 11: 14-18 maart
Thema: Zie je al wat?
Marcus 7: 31-37, 8:1-10 en 22-26
Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later geeft
Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en twee vissen. Het is al de tweede keer dat
Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man
genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer.
Week 12: 21 -25 maart
Thema: Op je tenen
Marcus 8:27-9:29
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor
doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen
staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen Mozes
en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen.
Week 13: 28 maart – 1 april
Thema: De hoofdprijs
Marcus 10:13-27 en 35-45
Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een rijke man komt
vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn rijkdom weg kan
doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of ze later een
ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen dient.
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Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
4 maart
6 maart
7 maart
30 maart

- Aline Benthem, groep 8
- Kian Wiltinge, groep 3
- juf E. Bakker
- Suze Postma, groep 4

Allemaal een hele fijne verjaardag!
Welkom
Wat is het fijn om nieuwe kinderen te mogen verwelkomen bij ons op school. Op 31 januari is Sophie de
Boer bij ons in groep 7 gekomen. Sophie, van harte welkom, we wensen jou en je ouders een fijne tijd op
de Roosjenschool.
In maart vieren Juliёt Vrugt en Carlijn Geertsma hun 4e verjaardag. Dat betekent dat ze nu echt naar de
basisschool mogen. Van harte welkom en ook jullie wensen we een hele fijne tijd bij ons op school.
Gym
In verband met de voorstelling van groep 7/8 komen de gymlessen maandagmiddag 7 maart te vervallen.
De kinderen van groep 3/4 kunnen aan het eind van de dag bij school opgehaald worden.
Vanaf vrijdag 11 maart gaan we – wat betreft de gymlessen – weer werken met het oorspronkelijke
rooster:

Groep
3/4/5
6/7/8
3/4/5
6/7/8

Dag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag

Tijd
13.15 – 14.00
12.30 – 13.15
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00

- Groep 3/4/5 gaat op maandag lopend naar de gymzaal. Kinderen kunnen daar na de gymles
opgehaald worden. De andere kinderen lopen met de juf mee terug naar school.
- Op vrijdagochtend kunnen de kinderen bij de sporthal gebracht worden. Na de gymles gaan ze
lopend terug naar school.
Open Ochtend vervalt
Zoals in de inleiding van deze nieuwsbrief al is genoemd, bekijken we per activiteit hoe we gaan handelen.
Voor woensdag 9 maart stond de Open Ochtend gepland. Deze komt te vervallen.
Grote Rekendag
Dit jaar doen we weer mee aan de Grote Rekendag. Dit zal zijn op woensdag 30 maart. Doel van de Grote
Rekendag is het vergroten van de wiskundige geletterdheid van kinderen. Dit gebeurt door ze de kans te
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bieden de omgeving om zich heen op een wiskundige manier te verkennen. De kinderen krijgen hierbij
uitdagende situaties voorgelegd, die ze zelf moeten aanpakken. Dit jaar doen we dit rondom het thema
‘Bouwavonturen’. Het wordt een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien
dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.
Alles in 1
Deze week sluiten we het project Gouden Eeuw af. We hebben veel geleerd over het grote verschil in deze
tijd van onze geschiedenis.
Ons nieuwe project is Energie. Hiermee starten we op 21 maart. Tijdens dit project zullen we oude, kleine
elektrische apparaten uit elkaar halen en bestuderen. Mocht u thuis nog zo’neen geschikt, defect apparaat
hebben, wilt u dit dan meegeven aan uw kind?

Muziekles
Vanaf donderdag 3 maart starten de muzieklessen van Scala weer. De groepen 1/2, 3/4 en 5/6 hebben de
lessen op donderdag. Groep 7/8 heeft deze lessen op dinsdag.
Van de beweegcoach: Kindermenu 2.0
Bedenk je eigen gezonde gerecht! Bedenk een lekker, leuk en vooral een gezond recept en stuur deze op!
Het recept moet aan onderstaande voorwaarden voldoen. Het gerecht:
- bevat minimaal 100 gram groente
- moet veel verschillende kleuren hebben
- mag maximaal uit tien ingrediënten bestaan
Een duurzaam gerecht wordt ook op prijs gesteld. Denk aan het gebruiken van streekproducten of
producten uit de verschillende seizoenen. Warme of koude gerechten zijn beide goed.
Wil jij meedoen?
Alle kinderen van vier tot twaalf jaar uit de gemeente Westerveld kunnen hun gezonde recept tot en met
10 maart 2022 insturen. Stuur jouw recept per e-mail op naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl ,
of per post naar: Postbus 50, 7970 AB Havelte
Beoordeling
Voor het ‘Corona-tijdperk’ hadden we een live-contest met jury. We hopen dat dit eind maart weer
kan/mag. Alle kinderen die dit jaar een recept hebben ingestuurd horen in de week van 14 maart de uitslag.
De ingestuurde recepten worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit een chef-kok, beweegcoach+
wethouder.
Wat kun je winnen?
1. Het winnende gerecht wordt gebundeld in een Drents kookboek!
2. Het winnende recept komt op de kaart te staan van een restaurant in Westerveld!
3. Een kookworkshop van het deelnemende restaurant voor jouw hele klas!
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Van Beleefpark te Dwingeloo
Wellicht interessant!
Vanuit het bestuur van het Beleefpark zijn we aan het inventariseren of er nog belangstelling is voor
diploma - zwemmen in de periode mei tot september. Bij voldoende animo wordt diploma A -, diploma B -,
diploma C - zwemmen en zwemvaardigheid 1, 2 en 3 aangeboden.
Heb je belangstelling? Laat ons dit dan z.s.m weten!
Opgeven voor zwemlessen kan via de mail info@beleefparkdwingeloo.nl.
Groep 1/2
Welkom
Ook in maart mogen wij weer 2 nieuwe leerlingen bij ons in de klas verwelkomen. Juliёt Vrugt en Carlijn
Geertsma worden allebei 4 jaar oud. We wensen jullie heel veel plezier op de Roosjenschool en we vinden
het fijn dat jullie bij ons in de klas komen!
Voorstelling
Op vrijdag 18 maart hebben we een voorstelling “ja/nee olé” in De Singelier.
Groep 7/8
Voorstelling
Maandagmiddag 7 maart hebben we de voorstelling ‘De grijsaards’ in de Singelier. We gaan er samen op de
fiets naartoe.
Muziekles
Vanaf dinsdag 8 maart hebben we iedere dinsdagmorgen muziekles van een vakdocent van Scala.
Volgende nieuwsbrief
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op woensdag 30 maart.
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