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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alles wat speelt op onze school. Mocht u vragen
hebben dan zijn we telefonisch of per mail altijd bereikbaar. Ook zijn er voor schooltijd altijd leerkrachten
buiten die u kunt aanspreken. Zo maken we er met elkaar het beste van.
Veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.
Team CBS Roosjenschool

Agenda
donderdag 29 oktober
donderdag 5 november
maandag 9 november
maandag 9 november
maandag 16 november +
dinsdag 17 november
maandag 23 november

- afscheid juf Plaisier
- nationaal schoolontbijt
- start schoolfruit
- start nieuwe project Alles-in-1: Geloof
- Audit
- Peutergym, alleen voor de peuters van kinderopvang Kaka

Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha

- dinsdag 10 november (directieberaad TrEf)

Juf Geertsma

- maandagmiddag 16 november (IB-platformgroep)

Felicitatie (1)
In deze nieuwsbrief kunnen we het blijde nieuws melden dat op 7 oktober Annabel Juliette is
geboren. Annabel is de dochter van juf Heinen en Wilco en het zusje van Madelon, Kirsten en Rutger. We
willen jullie van harte feliciteren en wensen jullie als gezin veel geluk toe.

Felicitatie (2)
Er is nog een mooie felicitatie te melden. Op 25 oktober is Fleur geboren. Fleur is de dochter van Robert en
Marisca en het zusje van Jayden, Naud en Damian. We willen jullie van harte feliciteren en wensen ook
jullie als gezin veel geluk toe.

Roosjenschool in coronatijd
De berichtgeving rondom de ontwikkelingen van het virus zijn verontrustend: een snel oplopend aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames. Dit bleek ook tijdens de persconferentie van premier Rutte en
minister De Jonge over de nieuwe, verscherpte maatregelen om het virus in te dammen. Dit betekent dat
we op onze school ook waakzaam moeten blijven en de opgestelde regels in acht blijven nemen. Daarom
zal het beleid, dat is ingezet, gehandhaafd blijven: ouders van de kinderen van groep 1/2 brengen de
kinderen tot de deur, ouders van de kinderen vanaf groep 3 komen niet op het plein, ouders komen alleen
op uitnodiging in school en houden bij het brengen en halen van de kinderen rekening met de 1,5 meterregel. Samen gaan we voor de gezondheid van een ieder! Dit kunnen we samen!
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Welkom
Wat fijn dat we weer 2 nieuwe kinderen en hun ouders mogen begroeten op onze school. Op 18 november
wordt Jaro Hilberts 4 jaar en op 24 november wordt Danny Kappe 4 jaar. Wij wensen jullie en jullie ouders
een hele fijne tijd op de Roosjenschool.

Kind op Maandag
De komende weken gaan we verder met de prachtige verhalen over het volk Israël. De volgende thema’s en
verhalen komen aan de orde:
Week 45: 2 – 6 november
Thema: Wat een ezel!
Numeri 22,23 en 24: 1-5
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg
hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn
ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.
Week 46: 9 – 13 november
Thema: Ik blijf bij je
Exodus 40:1-38 Deuteronomium 31:1-8 en 34: 1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting
met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg
Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de heer.
Week 47: 16 – 20 november
Thema: Zo vergeet je het niet
Jozua 1,2:1-24, 3 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er
worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er is gebeurd.
Week 48: 23 – 27 november
Thema: Vriend en vijand
Jozua 5: 13-6: 27, 9 en 23: 1-26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat
hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de
verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten
eerder geholpen heeft, wordt gespaard.

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
9 november
11 november

- Esther Tuin, groep 5
- Boaz Groen, groep 2
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- Noah Berghorst, groep 1
- Jelle Sminia, groep 6
- Max Oosterloo, groep 8

Allemaal een hele fijne verjaardag!

Afscheid juf Plaisier
Donderdag 29 oktober is het afscheid van juf Plaisier. De kinderen hebben allemaal een briefje
meegekregen naar huis met de nodige informatie. Met elkaar zorgen we voor een hartelijk welkom voor juf
deze ochtend. ’s Morgens is er een programma voor juf Plaisier met de kinderen van groep 1 en 2. Na de
lunchpauze volgt er een programma voor alle kinderen. De kinderen hoeven deze dag geen tas mee te
nemen. Er wordt voor een pauze hap en een lunch gezorgd.

Invulling vacature
We zijn blij om te kunnen melden dat we een nieuwe collega hebben kunnen benoemen in de vacature
voor groep 5/6. Het is juf Talita Zantinge-Eggink. Juf Zantinge woont in Diever en zal per 1 december a.s. op
onze school starten. We heten haar van harte welkom op onze school en hopen dat ze een geweldige tijd
bij ons zal krijgen.

Vervanging tot 1 december
Omdat juf Zantinge op 1 december begint en juf Van der Tempel volgende week al in groep 1/2 begint, is er
voor de tussenliggende periode vervanging geregeld. Meester Robert Tesselaar zal op maandag en dinsdag
aanwezig zijn in groep 5/6. Ook een woord van welkom aan meester Tesselaar. Fijn dat hij de vervanging
kan invullen.

Inspectie
Vorige week donderdag hebben we inspectiebezoek gehad. Ook dit was middels beeldbellen en niet fysiek
op school. Namens onze school namen juf Geertsma en meester Bosscha deel aan dit gesprek. Het betrof
hier een zgn. themaonderzoek. Het onderwerp was ‘Kwaliteitsverbetering in relatie tot de
leerlingenpopulatie’. Vooraf moesten we via een voorbereidingsdocument aangeven welke aspecten we
aan de orde wilden stellen en dit voorbereiden en opsturen naar de inspectie. Dit document werd de
leidraad voor het gesprek dat tweeëneenhalf uur duurde. Na afloop gaf de inspecteur aan dat hij onder de
indruk was van de samenhang in verandertrajecten; alles haakt in elkaar. Hij gaf aan dat we goed zicht
hebben op alle kinderen en dat we de verbeteringen en veranderingen ook inzetten t.b.v. de kinderen.
Natuurlijk waren er aanbevelingen waar we een aantal aspecten meer kunnen aanscherpen, hetgeen hem
m.n. in het stellen van scherpe doelen zit. Aanbevelingen die we zeker ter harte zullen nemen.
Door dit positieve beeld gold dit onderzoek als een regulier schoolbezoek in het kader van het vierjarig
contactmoment dat de inspectie met een school heeft.
U begrijpt dat we trots zijn op dit resultaat en dat we er alles aan blijven doen om voor jullie kinderen te
werken aan een stevige basis.

Audit
In het kader van de kwaliteitsverbetering staat er voor komende maand een audit gepland. Bij een audit
wordt de school grondig doorgelicht op de aspecten van het waarderingskader van de inspectie. Deze audit
wordt verdeeld over twee dagen en wordt uitgevoerd door dhr. Jan Oudeboon van auditbureau Noord-
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Nederland. Eén en ander natuurlijk onder voorbehoud i.v.m. de maatregelen rondom corona.

Tevredenheidspeiling onder leerlingen
Als school werken we continu aan onze kwaliteit. Een manier om dit te meten is het houden van
tevredenheidpeilingen. Dit doen we op drie niveaus: ouders, leerlingen en personeel. Op deze manier
hebben we goed zicht op de goede dingen, maar ook op ontwikkelpunten.
De peilingen worden één keer in de drie jaar afgenomen door Scholen met Succes.
Dit schooljaar is de leerlingentevredenheidpeiling aan de beurt. De kinderen vullen deze vragenlijsten op
school in. Dit zal gebeuren in de komende maand.
Nadat de enquête is afgerond, ontvangt de school drie weken later het rapport. Dit zal eerst intern
besproken worden, waarna we de resultaten via de nieuwsbrief kenbaar zullen maken.

10-minutengesprekken
Voor de komende maand staan de 10-minutengesprekken gepland. Gezien de huidige situatie rondom
corona vinden de gesprekken telefonisch of per beeldbellen plaats en niet fysiek op school en zijn bedoeld
voor die ouders die daadwerkelijk behoefte hebben aan een gesprek. Mocht u de leerkracht van uw
kind(eren) willen spreken dan kunt dat per mail aangeven: directie@roosjenschool.nl
Geeft u in de mail aan welke voor welke kinderen u een gesprek wilt. Eén van de leerkrachten van de groep
van uw kind neemt dan contact met u op om een moment in te plannen. Wilt u dit uiterlijk 11 november
aan ons doorgeven?

Nationaal schoolontbijt: het ontbijtfeest van het jaar!
Donderdag 5 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
Als ‘Gezonde School’ hebben we weer ingetekend op het EU-schoolfruitprogramma. Onze school is ook dit
jaar ingeloot om deel te nemen aan EU-schoolfruit. In de week van 9 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 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.

Peutergym
In verband met de maatregelen rond Covid 19 is de peutergym alleen voor de kinderen van onze eigen
kinderopvang. Wanneer kinderen van buiten weer mee mogen gymmen, melden we dit in de nieuwsbrief.

Hij komt, hij komt!
Het lijkt nog ver weg, maar Sinterklaas is al weer druk bezig met de voorbereidingen om naar ons land te
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vertrekken. Vrijdag 4 december brengt hij een bezoek aan onze school.
Hij gaat dan naar de groepen 1/2 en 3/4.
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 vieren hun eigen Sinterklaasfeest. Ze trekken lootjes en maken voor
elkaar een prachtige surprise met een creatief gedicht. Het cadeautje mag 6 euro kosten.

Alles in 1
Op maandag 9 november starten we met ons nieuwe project ‘Geloof’. In een aparte nieuwsbrief
brengen we u op de hoogte van de inhoud en activiteiten bij dit project.
Sint Maarten
11 november is de dag…………..
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de vorm van dit feest in ons dorp. Als team hebben we
besloten om dit jaar geen lampion te maken, omdat we bij de kinderen geen verwachtingen willen
scheppen. Al ouders bent u natuurlijk vrij om zelf een invulling te geven aan dit moment.

Fietsenkeuring
Normaal gesproken vindt er in november de fietscontrole plaats. Deze keuring gaat dit jaar niet door. Wij
willen, in het kader van de verkeersveiligheid, de aandachtspunten waarop wordt gecontroleerd onder uw
aandacht brengen. Wilt u zelf de fiets van kind(eren) nakijken op de volgende punten?
De fiets wordt gecontroleerd op de volgende punten:
1. STUUR Het stuur zit goed vast
2. BEL De bel is aanwezig en goed te horen
3. HANDVATTEN Deze zitten goed vast aan het stuur en zijn heel
4. REMMEN De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken.
Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten
5. VOORBAND is heel en heeft voldoende profiel
6. ACHTERBAND is heel en heeft voldoende profiel
7. SPAKEN De spaken in beide wielen zitten goed vast
8. REFLECTOREN WIELEN Aanwezig (tenminste één per wiel of in de band) wit of geel, en in orde
9. TRAPPERS De trappers zijn voldoende stroef
10. REFLECTOREN TRAPPERS Beide trappers hebben twee gele reflectoren
11. RODE ACHTERREFLECTOR Aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht

5

Nieuwsbrief

November 2020

Voldoet de fiets aan alle hierboven genoemde punten dan is het een DAGFIETS en is de fiets geschikt om
overdag mee de weg op te kunnen.
12. VOORLICHT is aanwezig en werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
13. ACHTERLICHT is aanwezig en werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
Voldoet de fiets ook aan de punten 12 en 13, dan is de fiets ook in het donker en overdag bij slecht zicht
geschikt om op de weg te rijden.

Bedankt
Wat zagen de tuin en het sportveld er netjes uit toen we maandagmorgen op school kwamen. Vrijwilligers
die dit afgelopen zaterdag hebben gerealiseerd en ook de tuinopa’s die tussendoor het onderhoud
bijhouden bedankt voor jullie inzet!

Beeldschermen
Sinds dit schooljaar werken de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op een eigen Chromebook.
Hierdoor zijn de computers van het computereiland overbodig geworden en opgeruimd. Er zijn
nog een aantal beeldschermen beschikbaar. Mocht u daar belangstelling voor hebben dan kunt u
dit aangeven bij juf Borrel. ( m.borrel@trefonderwijs.nl)
Van de beweegcoach
Doe jij ook mee aan de Jerusalema-Challenge?!
Wil jij ook graag het dansje van de Jerusalema challenge leren, wat momenteel heel populair is in heel
Nederland onder jong en oud? De dans staat voor saamhorigheid en verbinding in deze tijd van Corona.
‘Dans en Energie’ uit Dwingeloo heeft een instructievideo gemaakt waarin de pasjes worden uitgelegd en
op de muziek worden uitgevoerd. Zie op www.dansenenergie.nl of op https://youtu.be/1J0lq0wedpw . Ga
lekker aan de slag en ga oefenen, alleen, met je ouders of met je broer of zus. Je kunt een filmpje maken
van jouw/jullie uitvoering en dit sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Wij maken er dan
een leuke compilatie van die we online zetten op de website, Facebook-, Instagram- en Twitter-pagina van
de Beweegcoaches. Hartstikke leuk toch?!
Groetjes Tim Jansen, Beweegcoach gemeente Westerveld

Groep 1/2
Leerlingen: Op 18 november wordt Jaro Hilberts 4 jaar en zal bij ons op school komen. Op 24
november wordt Danny Kappe ook 4 jaar en komt ook bij ons op school. We wensen deze
kinderen en hun ouders heel veel plezier op de Roosjenschool.
Speelgoedochtend: Op donderdag 26 november is er weer speelgoedochtend. De kinderen mogen
dan weer speelgoed van huis meenemen om op school mee te spelen.
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Groep 7/8
Huiswerk
Vorige week zijn we gestart met het meegeven van huiswerk. Het huiswerk moet op donderdag
meegenomen worden naar school waar we het gaan bespreken. Mocht er een reden zijn dat het huiswerk
niet af is, wilt u dit dan doorgeven aan de juf?

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 25 november
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