Nieuwsbrief

November 2017

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
Donderdag 2 november
Dinsdag 7 november
Dinsdag 7 november
Donderdag 9 november
Dinsdag 14 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Maandag 20 november
Dinsdag 21 november

: workshop gr.4/5/6 i.h.k.v. scholenproject
: workshop gr. 1/2/3 i.h.k.v. scholenproject
: presentatieavond project
: Nationaal Schoolontbijt
: Beverwedstrijd gr.5 t/m 8
: workshop gr. 1/2/3 i.h.k.v. scholenproject
: studiedag team, de kinderen zijn deze dag vrij
: Juniorcollege Stad & Esch groep 8
: studiemiddag team, de kinderen zijn deze middag vrij

Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha is afwezig op:

dinsdag 7 november(directieberaad VCPOZD)

Juf Borrel is afwezig op:

dinsdagmiddag 14 november (ICT-netwerkgroep)

Kind op Maandag
De komende maand zijn we met ons godsdienstonderwijs bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 44 ■ 30/10 - 03/11
Thema: In je dromen!
Genesis 37: 1-36 en Genesis 39: 1-6
Jozef droomt over zichzelf en zijn broers: Hij ziet hoe ze allemaal voor hem buigen. Maar de werkelijkheid is
een nachtmerrie, als Jozef in een put gegooid wordt en als slaaf verkocht naar Egypte. Daar komt hij terecht
in het huis van Potifar.
Lied van de week: Psalm 21
Week 45 ■ 06/11 - 10/11
Thema: Leg uit!
Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8
Jozef heeft iets uit te leggen als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In de gevangenis
legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit. Later blijkt dat er niemand is die de dromen van de
farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken?
Lied van de week: Gezang 7
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Week 46 ■ 13/11 - 17/11
Thema: Vergeet mij niet!
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de onderkoning hun
eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook op te halen.
Lied van de week: Gezang 291
Week 47 ■ 20/11 - 24/11
Thema: Mijn familie
Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden, maar
vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar Egypte
gehaald.
Lied van de week: Gezang 303
Advent
‘Woorden in de nacht’ is het thema van deze periode. Jesaja zet de toon: hij vertelt dingen die hoop geven,
die licht brengen in een donkere nacht. In de tweede en derde adventsweek lezen we uit Lucas. Er komt
een engel bij Zacharias en bij Maria met geweldig nieuws: God maakt een nieuw begin. In Bethlehem wordt
Jezus geboren, de zoon van God. Wijzen uit het oosten komen om hem geschenken te brengen. Ze ij
hebben een ster zien opgaan als teken in de nacht.
Week 48 ■ 27/11 - 01/12
Thema: Laat je stem horen
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal en
hoe God voor de mensen zal zorgen.
Lied van de week: Gezang 118
Onze jarigen
Ook deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
15 november
24 november
24 november
26 november

Amber van der Woude
Sirak Grmalem Goitam
Karlijn Zantinge
Jelle Sminia

- gr. 7
- gr. 2
- gr. 7
- gr. 3

Allemaal een hele fijne verjaardag!
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Van de schoolcommissie
De financiële verantwoording van de ouderbijdrage van het schooljaar 2016-2017 en de begroting voor
2017-2018 liggen op school ter inzage van maandag 30 oktober t/m vrijdag 18 november.
Voortuin
Wat is er hard gewerkt door een groot aantal vrijwilligers, maar het resultaat mag er zijn: de voortuin is
enorm veranderd en het resultaat is prachtig. We willen iedereen die letterlijk en figuurlijk zijn steentje
heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor de hulp en de inzet. Het is super!!
Presentatieavond project Afrika en Azië
Het eerste thema van Alles-in-1 hebben we bijna afgesloten. Heel Afrika en Azië zijn zo’n beetje
langsgekomen en we zijn heel wat te weten gekomen over de cultuur, het landschap, de geschiedenis, de
bezienswaardigheden en eetgewoonten in de verschillende Afrikaanse en Aziatische landen. Op dinsdag 7
november sluiten we dit project gezamenlijk af met een presentatieavond.
We beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke opening in de centrale hal. Daarna heeft iedereen de
mogelijkheid om door de school te lopen en alles te bekijken. We sluiten om 19.30 uur af. Ouders, broers,
zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes, andere belangstellenden: iedereen is van harte welkom om te komen
kijken wat we hebben geleerd en gedaan.
Studiedag team
Woensdag 15 november heeft het team een studiedag. Samen met het team van de Prins Johan Frisoschool
uit Koekange gaan we een vervolgcursus Kanjertraining volgen.
De kinderen zijn deze dag vrij.
EU-schoolfruit 2017-2018: start in de week van 13 november
Onze school is wederom ingeloot om deel te nemen aan EU-schoolfruit. In de week van 13 november
starten de leveringen. Twintig weken zal er dan geleverd worden.
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.
Nationaal Schoolontbijt
Donderdag 9 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. De
kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten.
Studiemiddag op dinsdag 21 november
Dinsdagmiddag 21 november heeft het team een studiemiddag. We gaan bezig met Handelingsgericht
Werken en zullen onze groepsplannen evalueren en bijstellen.
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10-minutengesprekken
Deze gesprekken worden gehouden op dinsdag 21 november. We houden alle gesprekken op één avond.
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 10 november weer inleveren? U krijgt dan zo spoedig
mogelijk bericht op welke tijd wij u verwachten.
Hij komt, hij komt
Het lijkt nog ver weg, maar Sinterklaas is al weer druk bezig met de voorbereidingen om naar ons koude
kikkerlandje te vertrekken. Dinsdag 5 december brengt hij een bezoek aan onze school.
Hij gaat dan naar de groepen 1/2/3 en groep 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.
Beverwedstrijd in groep 5 t/m 8
De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5 t/m 8.
De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica.
Misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben!
De leerlingen krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren,
informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis
nodig. De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen.
De vraag is of dit binnen de gegeven tijd lukt...
Op 14 november hebben de leerlingen deze wedstrijd. Dit bestaat uit 15 opgaven en de leerlingen krijgen
hier 40 minuten de tijd voor. De wedstrijd bestaat uit 5 gemakkelijke, 5 iets moeilijkere en 5 ingewikkelde
vragen. Om het voor iedereen uitdagend te maken, zijn er vijf verschillende leeftijdsgroepen met elk een
eigen wedstrijd: groep 5 en 6, groep 7 en 8.
Groep 1,2,3
Sint Maarten
Op vrijdag 10 november gaan we zingen in de Jan Thijs Seinenhof om 10 uur. Willen alle kinderen voor
vrijdag een lampje (voorzien van naam) mee naar school nemen?
Welke ouder zou mee willen lopen?
Workshops
Op dinsdag 7 en 14 november van 9.00u.-10.00u. hebben wij 2 workshops over “Het supergrote kleine
huis”.
Speelgoedmiddag
Op donderdag middag 30 november mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen.
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Groep 4/5/6
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.
Workshop
Afgelopen maandag 30 oktober en donderdag 2 november hebben de leerlingen een workshop over
Prehistorisch tijdreizen n.a.v. ons bezoek aan het Haags Buitencentrum in Wilhelminaoord.
Groep 7/8
Huiswerk
Gisteren hebben de kinderen het eerste huiswerkpakket meegekregen naar huis. Iedere dinsdag krijgen ze
spelling en rekenen mee. Dit huiswerk moet de volgende dinsdag 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
Groep 8 heeft op donderdag 2, 9 en 16 november van 9.00 tot 10.00 uur brugklastraining. Deze training
wordt gegeven vanuit Welzijn Westerveld.
Juniorcollege op Stad & Esch Diever
Maandagmiddag 20 november zijn wij uitgenodigd door Stad & Esch Diever. Wij krijgen daar 2 gastlessen
om op deze manier kennis te maken met het voortgezet onderwijs. Wij worden om 13.30 uur verwacht.
Om 13.20 uur fietsen wij vanaf school naar Stad & Esch. Omstreeks 15.30 uur is deze middag afgelopen, de
kinderen kunnen dan rechtstreeks naar huis fietsen.
Wijkagent
Donderdagmorgen 23 november komt onze wijkagent, Ina Leuninge, kennis maken in onze groep. Zij
vertelt over haar werk en zal ook voorlichting geven over het gebruik van vuurwerk.
Informatie van Stad en Esch
Op verzoek geven we onderstaande informatie aan u door:
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Stad & Esch in Diever is een kleine scholengemeenschap waar leerlingen in de brugklas kunnen beginnen op
alle niveaus (met uitzondering van praktijkonderwijs en gymnasium) en waar ze een vmbo-theoretische
leerweg of havodiploma kunnen halen. Waarom wij een goede school zijn en wat ons onderscheidt van de
scholen om ons heen, willen we graag aan u uitleggen. Volgend schooljaar starten we met gepersonaliseerd
leren, daar willen we u ook graag meer over vertellen. Dit doen we op één van onze informatieavonden.
Informatieavonden Stad & Esch Diever dinsdag 14 of donderdag 23 november
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Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Stad & Esch Diever, Westeres 7
Deze informatieavonden zijn bedoeld voor de ouders. Op onze lesmiddag (juniorcollege) op maandag 6 of
maandag 20 november en tijdens de open dag op woensdag 31 januari richten wij ons specifiek op
leerlingen. Wilt u zo vriendelijk zijn ons even te laten weten met hoeveel personen u komt? Dit kan
telefonisch (0521-59 22 66) of via de mail (diever@stadenesch.nl).
Graag tot ziens op dinsdag 14 of donderdag 23 november.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 29 november

Invulstrookje 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 10 november weer inleveren op school)
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