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Vooraf
Een actieve maand ligt achter ons. We kunnen terugkijken op een fijne Paasviering, gezellige Koningsspelen
met onder andere activiteiten bij de Jan Thijs Seinenhof en een zeer geslaagde wandeltocht voor Wandelen
voor water. Binnen de geldende de corona-maatregelen blijft het voor ons allemaal zoeken naar
mogelijkheden. Zo ook voor de komende maand. Er staan weer een aantal zaken op de planning. In deze
nieuwsbrief kunt u hierover lezen. We wensen iedereen een hele fijne meivakantie toe!
Team CBS Roosjenschool
Agenda
3 – 14 mei
19 en 20 mei
Maandag 24 mei
Maandag 31 mei

- Meivakantie
- Entreetoets groep 7
- 2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij
- Peutergym, alleen voor de eigen opvang

Vanuit het team
Juf Geertsma is op dit moment aan het herstellen van de operatie die ze bijna twee weken geleden heeft
ondergaan. Gelukkig verloopt dit herstel voorspoedig en is ze zelfs al weer even op school wezen buurten.
We hopen dat ze na de meivakantie weer een aantal momenten op school kan zijn.
Van de Medezeggenschapsraad
Twee zittingsperiodes; in totaal 6 jaar, heeft Sietse van der Woude deel uit gemaakt van onze MR, waarvan
5 jaar als voorzitter. Met veel enthousiasme en gedrevenheid wist hij de vergaderingen op een fijne manier
te leiden, hiervoor willen we hem heel hartelijk bedanken.
We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de vacature ingevuld gaat worden door Cynthia Simonis,
moeder van Ryan uit groep 3. Van harte welkom!
Kind op Maandag
De komende maand gaan we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 20: 17-21 mei
Thema: Wat krijg ik nou?
Handelingen 2:1-13 en 41-47 en 3:1-10
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies
wat er gebeurt en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is
onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles
delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen.
Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! In de verhalen
van deze periode horen we dat zijn volgelingen verder gaan met het werk dat Jezus begonnen is. Veel
mensen vinden het geweldig, maar net als Jezus zelf krijgen zijn volgelingen ook met weerstand te maken.
Week 21: 25-28 mei
Thema: Niet te houden
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Handelingen 4:1-22, 4:32-37 en 5:17-26
Jezus is naar de hemel gegaan. Na Pinksteren gaan de leerlingen van Jezus door met wat Jezus begonnen is.
De leiders van het land vinden het niet goed, maar ze zijn niet te houden.
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.
Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
1 mei
2 mei
3 mei
5 mei
14 mei
19 mei
22 mei
23 mei

- juf Geertsma
- Sebastian Zakhir, gr. 4
- Eva Oosterloo, gr. 6
- Amy Zwiers, gr. 7
- Sinne de Jong, gr. 6
- Sophie Bijl, gr. 1
- Rik van Veldhuizen, gr. 3
- Iris de Jong, gr. 5

Allemaal een hele fijne, gezellige verjaardag!
Peutergym
Maandag 31 mei komt juf Ingeborg weer voor de Peutergym. Dit is alleen voor de eigen kinderopvang.
Pauzehap en lunch
In onze schoolgids attenderen wij u erop dat wij als gezonde school aandacht hebben voor de pauzehap en
de lunch. Als een belangrijke bijdrage aan deze bewustwording bieden wij jaarlijks schoolfruit aan. Wilt u
tijdens de dagen dat er geen schoolfruit is een bewuste pauzehap, bij voorkeur fruit/groente, meegeven
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.

Alles-in-1
Het project communicatie is afgerond. Met de lessen, tipkaarten en
achtergrondinformatie via filmpjes hebben we een kijkje genomen in
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de ontwikkelingen door de jaren heen. Eigen ervaringen zijn gedeeld en we hebben nagedacht over het
plaatsen van berichten op social media. Dit blijft een terugkerend onderwerp in deze tijd.
Het laatste project dit schooljaar is ‘mensen’. Voor dit project ontvangt u weer een aparte nieuwsbrief.
Doekoe-actie
Ook dit jaar mogen we meer meedoen met de schitterende actie van de Coop om zo ons spelmateriaal aan
te vullen. Helpt u mee om voor onze school te sparen?
Oversteek
De verkeersveiligheid bij scholen is een telkens terugkerend aandachtspunt van Veilig Verkeer Nederland.
Ook bij onze school merken we dat het druk is met geparkeerde auto’s en fietsende kinderen. Als team
staan we klaar-over om de oversteek zo veilig mogelijk te laten verlopen en rekening te houden met het
verkeer in de Hoofdstraat. Wilt u daarom oversteken bij de uitgang waar de juf staat? Dit zorgt voor 1 punt
van oversteken en duidelijkheid voor het verkeer. We merken dat automobilisten keurig wachten wanneer
er kinderen, met hun ouders, oversteken.
Wandelen voor water
Afgelopen maandagmiddag hebben de kinderen uit groep 7 en 8 met juf Fopma 6 km gelopen. Tijdens deze
prachtige route rondom Diever hadden ze een rugtas met 6 liter water op hun rug. Hun inzet en
doorzettingsvermogen was niet voor niks. Samen hebben ze €1200,00 opgehaald voor de stichting ZOA.
Deze stichting zorgt in ontwikkelingslanden voor waterputten en voorlichting over hygiëne.
Jongens en meisjes, Bedankt!
Van de beweegcoach: Avondvierdaagse en Dakajam
Avond4daagse
De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met de speciale
editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook mee aan de Avond4daagse
- Home Edition?
Wat is Avond4daagse - Home Edition?
Vanaf 1 mei tot en met 30 juni 2021 loop jij jouw eigen Avond4daagse. Met eigen routes, vanaf een eigen
locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we met elkaar dat het te druk wordt.
Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille
thuisbezorgd!
Hoe werkt het?
Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag routes waar je
uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook overdag. En
doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen 2 weken na de eerste
wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening met de maatregelen van de
Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar maak er vooral je eigen feestje van met spelletjes
onderweg, iets lekkers in de rugzak en een mooi finish moment bij de voordeur! Onderweg verrassen we je
in de app met leuke berichten. Zo helpen we je ermee deze Avond4daagse onvergetelijk te maken.
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Aanmelden
Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost €6,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de
app, de mogelijkheid om vier routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en je krijgt
de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd.
Heb je nog vragen? Wellicht staat jouw antwoord al bij de Veelgestelde vragen.
Deel je avonturen!
We genieten graag met jullie mee en hopen dat we toch een gevoel van saamhorigheid kunnen creëren
door elkaar te enthousiasmeren tijdens de Avond4daagse - Home Edition. Deel vooral je avonturen via
social media met de hashtag #Avond4daagsehome!
Dakajam 2021
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om
uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële
mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2021. Let op:
Alles is onder voorbehoud van de Coronamaatregelen en de Coronacrisis is geen geldige reden om deel te
mogen nemen.
De eerste week is van 9 t/m 13 augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is
van 16 t/m 20 augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein in
Havelterberg.
Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de beweegcoaches via het
telefoonnummer 14 0521 of door een e-mail te sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Er is
een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij!
Groep 1/2:
Welkom
We noemden het in de vorige nieuwsbrief ook al, maar vanaf deze week zitten Lauren, Naomi en Asmeret
bij ons in groep 1. Jullie hebben je plaatsje al gevonden en we vinden het heel fijn dat jullie er nu iedere dag
zijn.
Groep 7/8:
Entreetoets groep 7
In groep 7 nemen wij op 19 en 20 mei de Cito entreetoets af. Deze toets bestaat uit 7 taken voor rekenen,
taal en spelling. Wanneer alle taken zijn gemaakt sturen wij de antwoordformulieren op naar Cito. Daar
worden de toetsen nagekeken en krijgen wij de uitslag met daaraan gekoppeld een indicatie voor het
voortgezet onderwijs. Dit wordt gebruikt om leerdoelen en aandachtspunten voor groep 8 te bepalen. De
uitslag wordt met het kind en de ouder(s) besproken.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 26 mei.
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