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Vooraf
Een actieve maand ligt achter ons. We kunnen terugkijken op een fijne Paasviering. Wat hebben de
kinderen en leerkrachten genoten om met alle groepen de Paasviering te houden in de
gemeenschapsruimte. Voor de komende maand 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
Bijlage bij deze nieuwsbrief
Bij deze nieuwsbrief zit ook een bijlage over het Timmerdorp dat in de meivakantie georganiseerd wordt.
Agenda
Woensdag 20 april + donderdag 21 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
25 april – 6 mei
Maandagmiddag 9 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei
Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei

- Eindtoets groep 8 / entreetoets groep 7
- Workshop ‘Plastic daar zit muziek in’, groep 1/2
- Koningsspelen
- Meivakantie
- studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij
- Peutergym, 9.00 uur in het speellokaal
- Inloopkwartier A t/m J
- Inloopkwartier K t/m Z
- start schoolzwemmen, groep 4 t/m 8
- Hemelvaartsdag, de kinderen zijn vrij
- Vrij

Studiemiddag team
Maandagmiddag 9 mei staat er weer een studiemiddag voor het team op het programma. De kinderen zijn
deze dag om 11.45 uur vrij.
Afwezigheid teamleden
Juf Borrel

- maandag 23 mei ( IB-opleiding)

Juf Geertsma

- dinsdagmiddag 10 mei (studiemiddag)

Meester Bosscha

- dinsdagmiddag 10 mei (studiemiddag0

Kind op Maandag
De komende maand gaan we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 19: 9 – 13 mei
Thema: Hier is de koning
1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25
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Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij zich tussen de bagage. Is dat nou
een koning? Samuel blijft het volk vertellen dat ze naar God moeten luisteren.
Week 20 : 16 – 20 mei
Thema: Spijt
1 Samuel 13: 1-14 en 15: 1-31
Saul is de koning in Gods naam. Maar soms doet hij wat hij zelf wil in plaats van wat de Heer van hem
vraagt. Daarom kan hij geen koning blijven.
Week 21 : 23 – 25 mei
Thema: verder dan je kijken kunt
Handelingen 1: 1- 11
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen moeten verder
kijken.
Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
1 mei
2 mei
3 mei
5 mei
13 mei
14 mei
19 mei
22 mei
23 mei

- juf Geertsma
- Sebastian Zakhir, gr. 5
- Eva Oosterloo, gr. 7
- Amy Zwiers, gr. 8
- Benjamin Kloeze, gr. 2
- Sinne de Jong, gr. 7
- Sophie Bijl, gr. 2
- Rik van Veldhuizen, gr. 4
- Iris de Jong, gr. 6

Allemaal een hele fijne, gezellige verjaardag gewenst!
Schoolfoto’s
Vandaag krijgen de kinderen de inlogkaarten voor de schoolfoto’s mee. Naast de kaartjes van de
individuele foto’s zijn ook de kaarten voor de broertje/zusje-foto’s uitgedeeld. Op deze kaarten staat een
inlogcode om op die manier de foto’s te bestellen.
De actie voor een gratis groepsfoto geldt vanaf morgen voor een periode van 10 dagen.
Koningsspelen
Morgen (vrijdag 22 april) houden we de Koningsspelen. We beginnen met het Koningsontbijt. De kinderen
hoeven dus thuis niet te ontbijten. Vervolgens gaan we in een feestelijke, oranje optocht naar de Jan Thijs
Seinenhof. Daar zullen we het openingslied laten horen en de bijbehorende dans uitvoeren.
Daarna staat er een uitdagend spel- en sportcircuit opgesteld op school, waar de kinderen naar hartenlust
kunnen spelen, sporten en bewegen.
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap mee, maar wel een lunch.
We maken er een gezellige, sportieve dag van met elkaar!
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Peutergym
Maandag 16 mei komt juf Ingeborg weer een spetterende gymles voor de peuters verzorgen. We starten
om 9.00 uur in het speellokaal. Alle peuters en hun ouders zijn weer van harte welkom! De laatste keer van
dit seizoen zal op maandag 20 juni zijn.
Ontruimingsoefening
Na de meivakantie zullen we een onverwachte ontruimingsoefening houden. Deze oefening vindt plaats
onder begeleiding van een expert. Na afloop evalueert hij de oefening met het team. Op deze manier
zorgen we ervoor dat ons vluchtplan actueel is voor het team en de kinderen.
Schoolzwemmen
Ook dit jaar gaan we weer schoolzwemmen. Het is belangrijk dat kinderen het zwemmen blijven
onderhouden. De praktijk heeft uitgewezen dat er tijdens het ‘vrij zwemmen’ veel kinderen alleen spelen
en de zwemslagen niet goed meer beheersen. Dit jaar gaan de groepen 4 t/m 8 schoolzwemmen. Er wordt,
indien nodig, ook zwemles aangeboden. We gaan met de bus naar het Beleefpark in Dwingeloo. We
zwemmen op donderdagmorgen na de pauze. De gymlessen op vrijdag komen te vervallen.
Start schoolzwemmen: donderdag 19 mei.
Inloopkwartier
Er zal weer gestart worden met het inloopkwartier. We gaan dit in 2 keer doen, om zo het aantal ouders te
spreiden. Met name in onze kleutergroep is dat nodig.
Ouders van kinderen wiens achternaam begint met de letters A t/m J: dinsdag 17 mei van 8.30-8.45 uur.
Ouders van kinderen wiens achternaam begint met de letters K t/m Z: woensdag 18 mei van 8.30-8.45 uur.
Na afloop van het inloopkwartier is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie/thee. Iedereen weer van harte welkom!
Vanuit de schoolcommissie
Tuinonderhoud
het seizoen voor het tuinonderhoud is weer begonnen. Als schoolcommissie regelen we de coördinatie van
de vrijwilligers en zorgen we dat er iemand vanuit de commissie aanwezig is. Via whatsapp heeft u een
uitnodiging gekregen om u aan te melden als vrijwilliger. Helaas is hier weinig respons op gekomen. We
willen allemaal graag dat de kinderen kunnen blijven spelen op een verzorgd plein en veld. Het onderhoud
vindt afwisselend plaats op een avond of een zaterdagmorgen.
Vele handen maken licht werk, dus meld u aan via de uitnodiging in de app of mail naar Frank Hilberts:
frank.hilberts@gmail.com
Fancy fair
In de commissie hebben we gesproken over het organiseren van een fancy fair. Deze zal eind
september/begin oktober plaatsvinden. Het doel is om elkaar te ontmoeten, allerlei uiteenlopende
activiteiten met elkaar doen en het ophalen van geld voor een nieuw speeltoestel en een te steunen goed
doel.
Oproep: Wie wil meedenken over de invulling van de fancy fair? U kunt zich aanmelden bij juf Fopma:
c.fopma@trefonderwijs.nl
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Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 25 mei.
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