Nieuwsbrief

Maart 2018

Beste ouders,
De maand februari is ten einde. De kinderen hebben ondertussen de rapporten gekregen, de 10minutengesprekken zijn gevoerd, groep 8 krijgt morgen het schooladvies en de leerkrachten hebben de
groepsplannen voor de komende periode uitgewerkt. Ook voor de komende maand staan er weer veel
dingen te gebeuren op onze school. In deze nieuwe editie van de nieuwsbrief brengen we u hiervan op de
hoogte. We wensen u veel leesplezier.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Donderdag 22 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
26 febr. – 2 maart
Maandag 5 maart
Maandag 12 maart
Woensdag 14 maart
Vrijdag 16 maart
Woensdag 21 maart
Woensdag 28 maart
Donderdag 29 maart
Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha is afwezig op

: voorstelling Podiumplan gr. 1/2/3 in Dingspilhuus
: adviesgesprekken groep 8
: voorstelling Podiumplan gr. 4.5.6 in De Singelier
: voorjaarsvakantie
: gastles Wandelen voor Water, gr. 7/8
: 9.00 uur – peutergym
: voorleeswedstrijd
: Pannenkoekendag
: Wandelen voor Water, gr. 7/8
: voorjaarsmarkt in de JTS-hof
: Paasviering

: dinsdag 13 maart (studie)
woensdag 21 maart (jubileumfeest op De Fontein)
dinsdag 27 maart (directieberaad SCPOZD)

Juf Geertsma is afwezig op

: maandagmiddag 19 maart (IB-platformgroep)

Juf Borrel is afwezig op

: dinsdagmiddag 20 maart (ICT-netwerkgroep)

Enquete schooltijden
Er zijn de afgelopen weken 30 formulieren ingeleverd. De medezeggenschapsraad is bezig geweest met het
verwerken van de gegevens en zal u in een brief hierover informeren. Dit schrijven wordt na de
voorjaarsvakantie verstuurd.
Kind op Maandag
De komende maand komen de volgende thema’s en verhalen aan de orde:
Week 8 ■ 19/02 - 23/02
Thema: Sta op!
Marcus 5: 21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek
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is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar
toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
Lied van de week in de komende periode: we herhalen de liederen die we in de afgelopen maanden
hebben geleerd.
Week 10 ■ 05/03 - 09/03
Thema: Ik help je wel
Marcus 6:30-52 en Marcus 7:31-37
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op het
meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie
verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’
Week 11 ■ 12/03 - 16/03
Thema: Wie begrijpt dit?
Marcus 9:2-29 en Marcus 10:13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee mensen
van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet allemaal kunt
begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een kind.
Week 12 ■ 19/03 - 23/03
Thema: Waar hoop je op?
Marcus 10:17-27, 46-52 en Marcus 11:1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij
gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geeft het geld aan de armen.’
Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Waar hoop
je op?’
Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij
op?
Week 13 ■ 26/03 - 30/03
Thema: Een nieuw begin
Marcus 14:32-52, 15:1-15 en 16:1-8
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe
Jezus zelf sterft. Maar ook bij hem klinkt een stem: Sta op! Het graf is leeg. God maakt een nieuw begin.
Onze jarigen
Ook deze maand zijn er weer veel feestjes te vieren!
We feliciteren de volgende jarigen:
4 maart
7 maart
7 maart
17 maart
17 maart

- Aline Benthem, gr. 4
- Brechje Moes, gr. 8
- juf E. Bakker
- Daniël Vos, gr. 5
- David Vos, gr. 5
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- Elisabeth Vos, gr. 5
- Harm Jan Spriensma, gr. 7
- Hanna Vierhoven, gr. 8

We wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag.
Bedankt
Dankbaar, en met veel mooie herinneringen kijk ik terug op mijn 25-jarig jubileum in het onderwijs. Mooie
cadeaus, kaartjes, lieve woorden en een gezellige ochtend met alle leerlingen. Wat een belevenis om met
mijn gezin in een echte schoolbus naar school te gaan. Deze belevenis kreeg een extra waarde, doordat
Elfriede met groep 7/8 in de bus zat. Thuis zit ik te lezen in het boek van de leerlingen. Wat een mooie
teksten en tekeningen. Collega’s, leerlingen, schoolcommissie en ouders heel hartelijk bedankt. Juf Fopma
Afscheid
Na de voorjaarsvakantie gaat Jill Groenemeijer naar De Bosrank in Havelte. Jill woont, samen met haar
moeder, al een tijdje in Havelte. We wensen je veel plezier op je nieuwe school.
Alles in 1: Project ‘De Gouden Eeuw’
In de afgelopen weken is onze school veranderd in een museum uit de Gouden Eeuw. Rembrandt laat zijn
leerlingen hard werken in het ‘Rembrandt atelier’. Ook de fotokunst uit de Gouden Eeuw is duidelijk
zichtbaar, prachtige portretten hangen er van de leerlingen van groep 4 t/m 8. We hebben o.a. geleerd
over Rembrandt, de VOC, de WIC, de 80-jarige oorlog en Willem van Oranje. Vrijdag 9 maart is er een
tentoonstelling van de Gouden Eeuw. Van 14.30 – 15.00 uur bent u van harte welkom om samen met uw
kind alles te bekijken. Ook de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn uiteraard van harte welkom.
Peutergym
Maandag 12 maart komt meester Gerrit weer op school om voor de peuters een sprankelende gymles te
verzorgen. Alle peuters en hun ouders zijn van harte uitgenodigd. We beginnen om 9.00 uur in het
speellokaal. Overige data dit schooljaar: maandag 16 april, maandag 4 juni en maandag 2 juli.
Gymlessen op vrijdag 23 februari
In verband met de voorstelling voor groep 4/5/6 op vrijdag 23 februari komen de gymlessen van deze groep
te vervallen. Groep 3 gymt deze ochtend mee met groep 1/2. We verwachten alle kinderen van groep 1 t/m
6 om half 9 op school.
Juf Fopma gymt deze ochtend met groep 7/8. Deze gymles is meteen om 8.30 uur. De kinderen van haar
groep kunnen ’s morgens rechtstreeks naar de gymzaal gaan.
Pannenkoekendag
Vrijdag 16 maart is het pannenkoekendag. Met de groepen 5 t/m 8 gaan wij naar JTS-hof om voor de
bewoners pannenkoeken te bakken en samen, aan een mooi gedekte tafel, te eten. We zullen om 11.00
uur starten met de voorbereidingen. Alle kinderen van deze groepen zijn tussen de middag niet op school.
Wanneer we terug zijn houden we nog een kleine pauze, en starten daarna met het middagprogramma.
Groep 4 gaat vanaf 11.00 uur naar juf Plaisier.
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Zending
We hebben afgelopen tijd gespaard voor het zendingsproject Worldvision. In de volgende nieuwsbrief zal
komen te staan hoeveel geld we met elkaar gespaard hebben.
Nu is het tijd voor weer een nieuw zendingsproject namelijk: Bonisa Zending. Stichting Bonisa Zending is
een interkerkelijke stichting. Ze werken mee aan tal van projecten zoals: het ondersteunen van ouders van
gehandicapte kinderen, vertalingen maken van bijbels, zorgdragen voor materiaal voor kleine schooltjes.
Dit allemaal in China. Ze doen nog veel meer goed werk. Op hun site www.bonisa.nl kunt u nog meer
informatie vinden. We hopen met zijn allen veel geld op te halen voor dit goede doel! In de klas komt een
spaarkaart zodat we kunnen zien hoeveel we ophalen.
Leerlingenraad
De kinderen van groep 6,7,8 hebben verkiezingen gehouden voor de
leerlingenraad. Met een meerderheid van stemmen zijn Hanna Vierhoven,
Gideon Vos, Harm Jan Spriensma, Amber van der Woude, Rick Brouwer en
Teun Vierhoven gekozen. Op 9 februari is de eerste vergadering geweest.
Tijdens deze vergadering is Harm Jan verkozen tot voorzitter en Hanna tot
notulist. De vergaderingen vinden plaats op vrijdagmiddag. Juf Fopma zit
namens het team bij deze vergaderingen.
Wandelen voor Water
Op woensdag 21 maart gaat groep 7/8 wandelen voor én met water. De opbrengst van Wandelen voor
Water 2018 gaat naar waterputten in Liberia. Conflicten en ebola hebben ervoor gezorgd dat veel scholen
in Liberia geen goed functionerende waterpunten en sanitaire voorzieningen meer hebben. Er is dringend
behoefte aan schoon en veilig drinkwater voor schoolkinderen. ZOA wil nieuwe waterputten aanleggen die
geboord zijn met een nieuwe techniek, waardoor er dieper geboord kan worden. Hierdoor kan er schoner
drinkwater worden opgepompt. Met een bedrag van 5 euro krijgt één kind al schoon drinkwater!
De leerlingen lopen een route van 6 km in de omgeving van de school met een rugzak met daarin 6 liter
water. Uiteraard is dit water verpakt in flessen. De leerlingen moeten zelf zorgen voor lege plastic flessen
met een totale inhoud van 6 liter. Deze mogen ze alvast meenemen naar school. Maandag 5 maart wordt
er een gastles gegeven om de leerlingen te informeren over deze activiteit.
Medewerking voorjaarsmarkt JTS-hof
Op woensdag 28 maart, van 14.30 – 17.00 uur, organiseert de Jan Thijs Seinen hof een markt.
Ze hebben onze school ook weer gevraagd om zelfgemaakte spullen op deze markt te verkopen.
Wij doen daar ook dit jaar graag aan mee.
Kinderen en ouders zijn al druk met het maken van werkjes die we kunnen verkopen.
De groepen 5 t/m 8 gaan hier op de vrijdagen van 14.00 – 15.00 uur mee aan het werk.
Wij willen, als Roosjenschool, op deze manier graag ons gezicht laten zien in het dorp en hopen dat u
enthousiast wordt om mee te werken op welke manier dan ook.
Ook dit jaar hebben we voor de stichting KiKa gekozen als goed doel voor de opbrengst.
U bent allemaal van harte welkom om tijdens deze markt onze “kraam” te komen bezoeken en iets moois
te kopen voor de komende Paasdagen en/of het voorjaar!
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Groep 1/2/3
Voorstelling
De kinderen van de onderbouw krijgen de voorstelling ‘Klein Zwanenmeer’ te zien op donderdag 22
februari. Deze voorstelling wordt gegeven in het Dingspilhuus en is van 10.00 – 10.45 uur.
Speelgoedochtend:
Donderdagmiddag 29 maart is er weer speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan speelgoed van huis
meenemen.
Afscheid nemen:
Wij zouden het fijn vinden als u wanneer u uw kind naar school brengt, kort afscheid wilt nemen van uw
kind. Liever geen boekjes voorlezen, maar kort afscheid nemen zodat wij om 08.30 rustig in de groep
kunnen beginnen.

Groep 4/5/6
Voorstelling Podiumplan
Vrijdag 23 februari gaan de kinderen van de middenbouw naar de voorstelling ‘Man met stenen hart’; dit
als onderdeel van het Podiumplan. Het stuk wordt opgevoerd in De Singelier.
Leesvirus
Leesvirus is een leesbevorderingsproject voor groep 5/6, waarin leesbevordering en het aanleren van
digitale informatievaardigheden hand in hand gaan. De kinderen lezen de 10 boeken en wisselen via de
website www.leesvirus.nl hun mening uit met kinderen van andere scholen in de gemeente Westerveld die
dezelfde boeken hebben gelezen. Ook is er acht weken lang de leesvirusquiz met vragen over de boeken,
internetvragen over thema’s uit de boeken en creatieve opdrachten.
Groep 7/8
Afscheid
Na de voorjaarsvakantie gaat Jill Groenemeijer naar De Bosrank in Havelte. Jill, wij wensen je een fijne tijd
op je nieuwe school.
Kinderjury
Wij doen mee met de Drentse Kinderjury. Er zijn 10 boeken genomineerd. De boeken worden gelezen/
voorgelezen en de kinderen beoordelen het boek met een top of flop.
Voorleeswedstrijd
Op 14 maart zal Hanna onze school vertegenwoordigen bij de nationale voorleeswedstrijd. Hanna, heel veel
succes!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 28 maart
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