Nieuwsbrief

Oktober 2018

Beste ouders,
Het eind van de maand, dus weer een ‘verse’ nieuwsbrief. De afgelopen maand hebben we elkaar al een
aantal keren ontmoet en ook voor oktober staan er weer activiteiten op de rol. Vol enthousiasme gaan we
aan de slag met het eerste thema van dit schooljaar: Europa. Daarvan hopen we dat u het ziet in de school,
en hoort in de verhalen thuis. We wensen u veel leesplezier.
Team CBS Roosjenschool
Bij deze nieuwsbrief …..
ontvangt u de volgende bijlagen:
* extra nieuwsbrief ‘Alles in 1’, thema Europa
* informatie Schoolmaatschappelijk Werk
* informatie van de beweegcoach

Agenda
Donderdag 27 september
Woensdag 3 oktober
Woensdag 17 oktober
22 – 26 oktober
Maandag 29 oktober

: omgekeerde 10-minutengesprekken
: inloopkwartier
: studiedag TrEf, de kinderen zijn deze dag vrij
: herfstvakantie
: peutergym om 9.00 uur in het speellokaal

Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha

: dinsdag 2 oktober (directeurenoverleg TrEf)

juf Fopma

: woensdagmiddag 3 oktober (schoolleidersopleiding)
woensdagmiddag 17 oktober (schoolleidersopleiding)

Afwezigheid juf Plaisier
Juf Plaisier is vorige week begonnen met de re-integratie. Dit zal, naar verwachting, nog enige tijd vergen.
U zult haar dus de komende tijd steeds meer in school zien, maar ze kan nog niet haar lesgevende taken
volledig op zich nemen.
Tijdens het re-integratietraject wordt juf Plaisier vervangen door juf Koning.
Jaarkalender
De kinderen krijgen vandaag de jaarkalender mee naar huis. Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven
is de vorm anders dan voorgaande jaren.

Kind op Maandag
De komende maand zijn we met ons godsdienstonderwijs bezig met de volgende thema’s en verhalen:
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Week 39 ■ 24/09 - 28/09
Thema: Wie kan ons redden!
Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen naar
Egypte. Wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God het wel. Hij
wijst een weg door het water.
Week 40 ■ 01/10 - 05/10
Thema: Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God helpt,
met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen
oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen.
Week 41 ■ 08/10 – 12/10
Thema: Pas op! Breekbaar
Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 1-18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het
beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn!
Week 42 ■ 15/10 – 19/10
Thema: Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als
afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar
het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven.

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
3 oktober
6 oktober
14 oktober
18 oktober
30 oktober

Lucas Bouw
Tim Flokstra
Siegrid Haveman
Lisanne Wolters
Jet Moes

gr. 7
gr. 4
gr. 3
gr. 6
gr. 8

Allemaal een hele fijne verjaardag!
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Inloopkwartier
Woensdag 3 oktober staan de deuren weer wijd open en kunt u komen kijken waar uw kind mee bezig is.
Het is weer inloopkwartier!! Iedereen van harte uitgenodigd en u weet: na afloop staat er een kopje
koffie/thee voor u klaar.
Studiedag
Woensdag 17 oktober heeft het team een studiedag samen met de collega’s van de andere scholen van
stichting TrEf. De kinderen zijn deze dag vrij.

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 t/m december: maandag 29 oktober, maandag 26 november.

Presentatieavond ‘Europa’ en Kinderboekenweek
We zijn intensief bezig met ons nieuwe thema van ‘Alles in 1’ ; Europa. Langzamerhand zien we dat dit
thema steeds meer gestalte krijgt binnen de school. De komende weken werken we er nog verder aan. Wat
we hebben geleerd en gedaan willen we graag aan iedereen laten zien. Omdat de Kinderboekenweek in dit
thema valt verwerken we dit in ons project. Het thema van de Kinderboekenweek is vriendschap.
De presentatieavond is op 18 oktober. We beginnen om 18.30 uur en sluiten om 19.30 uur.
Het wordt een avond vol afwisseling. Alle ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden zijn van harte welkom!

Oktobermaand/kindermaand
Vorige week hebben de kinderen de boekjes van ‘Oktobermaand/kindermaand’ meegekregen. We willen u
attenderen op de tentoonstelling ‘Drenthe in de Middeleeuwen’ in het Drents Archief (Brink 4, Assen). De
informatie is te vinden op blz. 21.
Dit schooljaar gaan we binnen het domein Geschiedenis van Alles in 1 ook werken met het thema
‘Middeleeuwen’.

Ontruimingsoefening
Vandaag heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden. We hebben eerst met de kinderen besproken
hoe te handelen bij een ontruiming. Een volgende ontruimingsoefening zal onaangekondigd zijn.

Inleveren formulieren
De afgelopen weken hebben we de volgende formulieren meegegeven:
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Uitwijkadressen
Privacy
Hulp bij activiteiten op school
Hulp bij het tuinonderhoud

Wanneer u de formulieren nog niet hebt ingevuld en ingeleverd, wilt u dit dan z.s.m. doen? Alvast bedankt!
Doekoe
Deze week zijn de materialen binnengekomen van de Doekoe-actie van de Coop. Wat is het fijn dat zoveel
mensen hebben gespaard hebben voor onze school. Hierdoor hebben we weer mooi spelmateriaal voor de
kinderen mogen ontvangen. Ook dank aan de Coop in Diever die het altijd weer mogelijk maakt dat onze
school aan de actie kan meedoen.

Zending:
We sparen nog een klein poosje voor het zendingsproject
Bonisa. Na de kerstvakantie zal er weer een nieuw project
worden uitgekozen. De kinderen mogen op maandag nog
steeds geld mee nemen voor dit project.
Ons plan kind Yosari Abigail Polanco is nu al 12 jaar oud. Het
gaat erg goed met haar. Elke dag moet ze 3 kwartier lopen om
op school te komen. Het zendingsgeld dat de kinderen
meenemen op maandag gaat ook voor een gedeelte naar de
zorg voor Yosari en haar familie.

Groep 1,2,3
Speelgoedmiddag: donderdag 18 oktober is het weer speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan weer
speelgoed van huis mee nemen om mee te spelen.
Thema: Wij werken buiten ons thema herfst om over het thema Nederland/ Holland. Als u thuis nog wat
typische Hollandse dingen heeft, mag uw kind dat wel mee nemen naar school om erover te praten en te
laten zien.
Groep 3:
We zijn druk bezig met het leren lezen. Wilt u thuis ook zo veel mogelijk lezen met uw kind? Zeker het
zingend lezen is erg belangrijk. Hier oefenen we dagelijks in de klas mee.
Ook zijn we druk bezig met het geld rekenen. We zijn druk bezig met het rekenen met 1 en 2 euro’s en het
schrijven van getallen.
Groep 4,5,6
Excursie Pasmanhuus
Donderdag 11 oktober gaan we met de groep naar het Pasmanhuus in Ruinen, dit in het kader van het
scholenproject. Voorafgaand aan dit bezoek besteden we in de klas hier aandacht aan. Er komt een leskist
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met hierin een aantal lessen.
Voor het vervoer doen we een beroep op u als ouder. Kunt en wilt u rijden, dit graag melden bij juf Borrel
of juf Boerhof. We vertrekken om 9.00 uur vanaf school en zijn om 11.45 uur weer terug.

Groep 7/ 8
EHBO
De EHBO-lessen zijn begonnen. De leerlingen krijgen een stukje theorie afgewisseld met
praktijkoefeningen. Het kan zijn dat ze hiervoor thuis een beroep zullen doen op uw bereidheid om
‘slachtoffer’ te zijn. Wij hopen op deze manier een leerzame tijd aan te bieden voor de leerlingen en u
thuis.
Kinderpostzegels
Vandaag hebben de kinderen de kinderpostzegels meegekregen. Wilt u erop toezien dat de envelop op
maandag 1 oktober wordt ingeleverd op school? De bestellingen worden opgestuurd naar de kopers. De
leerlingen hoeven dus maar één keer langs de deuren. Als school doen wij niet mee aan de mogelijkheid
van de bestelapp. Dit om alle leerlingen gelijke verkoopkansen te geven.
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 31 oktober
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