Nieuwsbrief

November 2018

Beste ouders,
De tijd vliegt. Alweer een maand voorbij en een nieuwe maand vol activiteiten voor de boeg. In deze
nieuwsbrief leest u hier alles over. We wensen u weer veel leesplezier.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Woensdag 7 november
Donderdag 8 november
Dinsdag 20 november
Maandag 26 november

: Inloopkwartier
: Nationaal Schoolontbijt
: 10-minutengesprekken
: Peutergym om 9.00 uur in het speellokaal

Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha

: dinsdag 6 november (directeurenoverleg TrEf)

Juf Fopma

: woensdag 31 oktober (schoolleidersopleiding)
woensdagmiddag 7 november (schoolleidersopleiding)

Juf Borrel

: dinsdagmiddag 13 november (ICT-netwerkgroep)

Juf Geertsma

: maandagmiddag 19 november (IB-platform)

Welkom
Wat fijn dat we weer twee nieuwe leerlingen mogen verwelkomen: Boaz Groen wordt
op 11 november 4 jaar en komt vanaf maandag 12 november bij ons in groep 1.
Na de herfstvakantie is Jimi Bos in groep 4 gekomen. Jimi komt vanaf De Singelier.
Boaz en Jimi, van harte welkom en we wensen jullie en je ouders een hele fijne tijd toe
op de Roosjenschool.

Afwezigheid juf Plaisier
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld, is juf Plaisier begonnen met de re-integratie. Hiervoor is een
tijdpad opgesteld, waarbij ze zo snel mogelijk al haar taken binnen school weer oppakt.
Tijdens het re-integratietraject werd juf Plaisier vervangen door juf Koning, maar deze heeft na de
herfstvakantie een baan gekregen in Noordseschut. Daarom is er twee weken geleden een nieuw verzoek
ingediend voor een vervanger. De problematiek om invallers te vinden, wordt landelijk breed uitgemeten.
Deze problematiek speelt ook in het Drentse land. Het is (nog) niet gelukt om een invaller te vinden.
Als school zullen we alles in het werk stellen om de lessen aan groep 1/2/3 te blijven verzorgen.
Dit betekent dat alle collega’s, inclusief juf Plaisier, proberen een tandje bij te zetten om dit te realiseren.
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Kind op Maandag
De komende maand zijn we met ons godsdienstonderwijs bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 44 ■ 29/10 – 02/11
Thema: Kijk uit!
Numeri 3: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er
bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws
en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten?
Week 45 ■ 05/11 – 09/11
Thema: Kom maar
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van 120 jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de
verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor
dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe leven.
Week 46 ■ 12/11 – 16/11
Thema: Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan voor
Israël: iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten
worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder
bericht: ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn
naam.
Week 47 ■ 19/11 – 23/11
Thema: Wordt het daar beter van ?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er
beter van als je geweld gebruikt?
Week 48 ■ 26/11 – 30/11
Thema: Geen haar op mijn hoofd…
Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij bij
God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar tocht. Terwijl hij slaapt laat Delila zijn haren
afscheren, zodat Simson zijn kracht verliest.
Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
9 november
15 november

Esther Tuin
- gr. 3
Amber van der Woude - gr. 8
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24 november
24 november
26 november
29 november

Sirak Grmalem Goitam
Karlijn Zantinge
Jelle Sminia
Max Oosterloo

November 2018

- gr. 3
- gr. 8
- gr. 4
- gr. 5

Iedereen een hele fijne verjaardag!
Alles in 1
Het eerste thema van Alles-in-1 hebben we afgesloten. Heel Europa is zo’n beetje aan de orde geweest en
we zijn heel wat te weten gekomen over de cultuur, het landschap, de geschiedenis, de
bezienswaardigheden en eetgewoonten in de verschillende Europese landen.
De presentatieavond op 18 oktober was een groot succes.
Wat waren er veel ouders, grootouders, oud-leerlingen en
andere belangstellenden en wat was er veel te zien en te
proeven.
De komende weken werken we in ‘Alles Apart’, de taal- en spellingslijn die bij Alles in 1 hoort.
Vanaf 19 november starten we met het tweede thema van dit schooljaar: Kleding en Sport.
Via een speciale nieuwsbrief over dit project brengen we u op de hoogte wat we gaan behandelen rondom
Kleding en Sport.
Om de school al in de goede sfeer te brengen, mogen kinderen alvast spullen over sport en kleding
meenemen naar school.
In Westerveld
Medio november verschijnt er weer een nieuw nummer van het magazine ‘In Westerveld’. Onze school zal
zich hierin weer presenteren. Daarnaast is er een artikel gewijd aan Stichting TrEf, waar onze school onder
valt en presenteren De Bron in Nijensleek en De Fontein in Dwingeloo zich met een artikel.
Inloopkwartier
Woensdag 7 november staan de deuren weer wijd open en kunt u komen kijken waar uw kind mee bezig is.
Van half 9 tot kwart voor 9 laat uw kind dat aan u zien.
Na afloop staat er een kopje koffie/thee voor u klaar in de gemeenschapsruimte.
Nationaal Schoolontbijt: het ontbijtfeest van het jaar!
Donderdag 8 november starten we de dag met een gezamenlijk ontbijt. Om kinderen optimaal te kunnen
laten functioneren is het belangrijk om ’s ochtends te starten met een gezond ontbijt voor ze naar school
gaan. Eén keer per jaar willen we dit d.m.v. het schoolontbijt extra onder de aandacht brengen. We gaan er
met elkaar gezellig ontbijtfeest van maken. De kinderen hoeven deze ochtend thuis niet te ontbijten.
EU-schoolfruit
Onze school is wederom ingeloot om deel te nemen aan EU-schoolfruit. In de week van 12 november
starten de leveringen. Twintig weken zal er dan geleverd worden en krijgen de kinderen drie keer per week
fruit aangeboden.
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een
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gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg
energie te hebben voor leren, sport en spel.
We weten nog niet op welke dag het fruit geleverd gaat worden, maar waarschijnlijk zijn de fruitdagen op
woensdag, donderdag en vrijdag. Het fruit wordt kosteloos op school afgeleverd voor alle groepen. We
hopen dat het, naast een lekkere traktatie, bijdraagt aan de gezondheid van de kinderen. In de
bijbehorende lessen zullen wij het gezondheidsaspect behandelen met de kinderen.
10-minutengesprekken
Deze gesprekken worden gehouden op dinsdag 20 november. Wilt u een gesprek met de leerkracht(en) van
uw kind(eren) dan kunt u dat aangeven op het strookje bij deze nieuwsbrief. Wilt u dit strookje uiterlijk
vrijdag 9 november weer inleveren? Opgave per mail kan ook: directie@roosjenschool.nl
U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht op welke tijd wij u verwachten.
Peutergym
De Roosjenschool biedt ook dit schooljaar weer peutergym aan. Deze lessen worden verzorgd door
meester Gerrit Griffioen. Hij geeft speelse peutergymlessen.
Door het afwisselende aanbod is elke les anders. Peuters mogen met alle lessen meedoen, maar een keer
overslaan is geen probleem. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig. De lessen zijn in
school, waardoor het ook mogelijk is om even in de klas te kijken. Uw peuter maakt op deze manier op een
ontspannen manier kennis met de basisschool.
Data in dit schooljaar: maandag 26 november, maandag 7 januari, maandag 4 februari, maandag 11 maart,
maandag 8 april, maandag 20 mei en maandag 24 juni.
Actie schoenmaatje
Dit jaar doen we weer mee met de actie Schoenmaatjes van Edukans. Je mag hier aan meedoen, maar het
hoeft niet.
Wat is actie Schoenmaatjes?
Bij deze actie vul je een schoenendoos met spullen voor kinderen uit minder welvarende landen. Zij
ontvangen jouw doos als een cadeau. Vaak is dit het een lichtpuntje in het leven van deze kinderen.
Wat kun je doen als je mee wilt doen?
Versier een schoenendoos. Maandag 5 november krijg je de folder mee waarop staat wat er in de doos
moet. Denk hierbij aan pennen, potloden, schriften, toiletartikelen, speelgoed (geen oorlogsspeelgoed). Vul
de doos met deze dingen en lever hem in de week van maandag 12 november - vrijdag 16 november weer
in op school. De dozen worden dan op vrijdag 30 november naar het inleverpunt in Heerenveen gebracht.
We wensen jullie veel succes en vast bedankt. Want zeg nou zelf…..wat is er leuker dan iemand wat te
geven?! Kom, vul die lege doos!
Eventuele betaling verzendkosten:
Een pakketje verzenden kost geld. De schoenendoos versturen naar een ver land kost ongeveer € 6,-.
Wanneer je de barcode (deze staat op de sticker) online activeert, kom je in een menu waarbij ook
gevraagd wordt of je de verzendkosten wilt betalen. Je kunt hier aangeven of je dit wel of niet wilt.
Wanneer je hierin toestemt, gaat de betaling via Ideal.
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Bericht van derden: beweegcoach
Beste ouders en/of verzorgers !
Het is weer zo ver… Het jaarlijkse trefballen scholentoernooi is weer in
aantocht en jullie willen natuurlijk alle in’s en out’s weten. Bij deze!
Wanneer? 21 november
Waar? Sporthal De Hulsebosch, te Dwingeloo
Inloop is vanaf 14.45uur en de eerste wedstrijden zullen om 15.00uur
starten. Het toernooi zal rond 17.15uur afgelopen zijn.
Daarna komt natuurlijk de finale! De twee beste teams van groep 5/6 en 7/8
gaan door naar de finale die wordt gehouden op 12 december, Sporthal De
Hulsebosch Dwingeloo.
Ook hier inloop vanaf 14.45 uur en eerste wedstrijden starten om 15.00uur.
Als laatste: dit jaar willen we ons ook focussen op Fair Play bij de kinderen. De teams kunnen Fair Playpunten verdienen tijdens de wedstrijden. Het team met de meeste Fair Play-punten wint een superleuk
School Sport Pret Pakket!!
Natuurlijk geldt dit ook voor de toerschouwers 
Tot 21 november !
Sportieve groet, De Beweegcoaches van Gemeente Westerveld

Groep 1,2,3
Nieuwe leerling: Boaz Groen wordt 11 november 4 jaar en komt bij ons op de Roosjenschool in groep 1.
Boaz wij hopen dat je een hele fijne tijd hebt bij ons op school.
Speelgoedmiddag: op donderdagmiddag 29 november is er weer speelgoedmiddag. De kinderen mogen
dan speelgoed van huis meenemen.
Spelletjes: We hebben al een paar aanmeldingen voor het spelen van piccolo spelletjes met groep 1/2. Het
gaat om de woensdagmiddag van 13.30 -14.00. Het gaat dus niet om elke week, maar om ongeveer 1x per
4-6 weken. Hoe meer ouders zich opgeven, hoe minder vaak een ieder aan de beurt is. U kunt uw naam op
het bord bij binnenkomst schrijven.

Groep 4,5,6
Drents museum
Maandag 19 november gaan de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 met de bus naar het Drents Museum in
Assen. Ze gaan daar het onderwijsprogramma ‘Prehistorische Hightech’ volgen.
Noem je iemand een ‘oermens’ of is iets ‘prehistorisch’, dan is dat meestal geen compliment. Toch konden
onze voorouders met minimale middelen bijna alles wat wij ook kunnen. En dat gaan de leerlingen zelf
uitproberen! Ze krijgen workshops in een aantal prehistorische technieken zoals bijvoorbeeld vlechten, vuur
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maken, weven en been bewerken. Uiteraard bezoeken ze ook de archeologische presentatie van het
museum met topstukken als de boomstamkano van Pesse en het Meisje van Yde.
We vertrekken deze ochtend om 8.20 uur met de bus en zijn rond 12 uur weer terug op school. De
leerlingen worden om 8.10 uur op school verwacht, zodat we op tijd met de bus kunnen vertrekken. Van de
leerlingen wordt verwacht dat ze hun eigen pauzehap en lunch meenemen.
Tafelsommen
We oefenen de tafelsommen weer regelmatig in de klas. Wilt u ze thuis ook vaak oefenen met uw kind?
Ook groep 4 is al gestart met het maken van tafelsommen in een tafelboekje. Binnenkort zullen we ook
tafels gaan overhoren in groep 4. Ze krijgen dan een tafelblad mee naar huis, waarop de aangeleerde tafel
staat en de datum wanneer de overhoring is. We starten met de tafels van 1, 10 en 5.
Weekwoorden
Wilt u erop toezien dat uw kind de weekwoorden thuis oefent? Ze krijgen het iedere maandag mee naar
huis. De woorden sluiten aan bij het thema van Alles-in-1 en Alles Apart. Op vrijdag moeten de schriften
weer worden ingeleverd op school.
Groep 7/ 8
Huiswerk
Maandag hebben de kinderen het eerste huiswerkpakket meegekregen naar huis. Iedere maandag krijgen
ze spelling en rekenen mee. Dit huiswerk moet de volgende maandag weer mee naar school worden
genomen. We bespreken het dan samen.
Weekwoorden
Wilt u erop toezien dat uw kind de weekwoorden thuis oefent? Ze krijgen het iedere maandag mee naar
huis. De woorden sluiten aan bij het thema van Alles-in-1 en Alles Apart. Op vrijdag moeten de schriften
weer worden ingeleverd op school.
Brugklastraining / samenwerken in de groep
Vanuit Welzijn Westerveld wordt de combinatie brugklastraining en samenwerken in de groep
aangeboden. Onze groep gaat dit programma vanaf dit schooljaar volgen. Deze lessen worden gegeven
door Ellen Dekker aan de hele groep. De data hiervoor zijn: 30 oktober; 6, 13, 20, 27 november en 4
december.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 28 november.
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Invulstrookje 10-minutengesprekken
Strookje 10-minutengesprekken
Naam: …………………………….. wil(len) graag een gesprek met de volgende leerkracht(en):
O juf Plaisier/juf Bakker

groep 1/2/3 over: …………………………… (naam kind)

O juf Borrel/ juf Boerhof

groep 4/5/6 over: …………………………… (naam kind)

O juf Fopma/ juf Bakker

groep 7/8 over: ……………………………..(naam kind)

(dit strookje uiterlijk 9 november weer inleveren op school)
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