Nieuwsbrief

Oktober 2020

Beste ouders,
Het eind van de maand, dus weer een ‘verse’ nieuwsbrief. 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
2 oktober
5 oktober
12 – 16 oktober
19 oktober
19 oktober
woensdag 21 oktober
woensdag 28 oktober
donderdag 29 oktober

- start van de gymlessen in de gymzaal van Stad & Esch
- aanbieden tekstbord van de Fleur Bloemen stichting
- herfstvakantie
- dode hoek project groep 7/8
- voorstelling groep 3/4/5 Stoplicht!
- excursie groep 1/2 naar Zeemuseum Miramar in Frederiksoord
- studiedag TrEf, kinderen zijn de hele dag vrij
- afscheid juf Plaisier

Studiedag Tref
De studiedag van onze stichting zal zijn op woensdag 28 oktober. Deze dag zal voor ons team bestaan uit
twee delen: in de ochtend gaan we aan de slag met een praktische workshop voor buiten leren, ’s middags
gaan we intern aan de slag met het vernieuwen van onze missie en visie. Hierin worden we begeleid door
Martha Meindertsma van Meindertsma Training en Coaching.
De kinderen zijn de hele dag vrij. Maak er een mooie dag van!

Roosjenschool in coronatijd
De berichtgeving rondom de ontwikkelingen van het virus zijn verontrustend: een snel oplopend aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames. Dit bleek afgelopen maandag 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 meter-regel. Samen gaan we voor de gezondheid van een ieder! Dit kunnen we samen!
Gewijzigd beleid t.a.v. verkoudheid bij kinderen:
Sinds vrijdag 11 september is dit beleid gewijzigd: alle kinderen mogen met alleen verkoudheidsklachten
(loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of andere bekende hooikoortsklachten naar school.
Kinderen die koorts hebben, benauwd zijn of heel veel hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten
minimaal 24 uur over zijn. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aangepaste beslisboom waar dit gewijzigde
beleid is opgenomen.
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Mocht het niet duidelijk zijn hoe te handelen, is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de
huisartsenpraktijk.

Welkom
Wat fijn dat we weer 2 nieuwe kinderen en hun ouders mogen begroeten op onze school. Op 6 oktober
wordt Emma Zantinge 4 jaar en op 18 november wordt Gijs Kok 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 uit Genesis. De volgende thema’s en
verhalen komen aan de orde:
Week 40: 28 september – 2 oktober
Thema: Zo gaan we het doen.
Exodus 18, 19 en 20
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro
aan hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk de tien geboden,
als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen.
Week 41: 5 – 10 oktober
Thema: Dat kun je niet maken
Exodus 24: 12-18, 31:18, 32:1-6 en 15-20
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden kalf dat
ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij de stenen
tafelen kapot, zo kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? En is het nog weer
goed te maken?
Week 43: 19 – 23 oktober
Thema: Niet zonder jou
Exodus 33 en 34:1-10 en Numeri 10:11-36
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar
onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt.
Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om toch
mee te gaan en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.
Week 44: 26 – 30 oktober
Thema: Wat geloof jij?
Numeri 13:1-33 en 14:1-9
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met
verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste
verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven
dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven?
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Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
6 oktober
14 oktober
14 oktober
18 oktober

- Tim Flokstra, groep 6
- Karlijn Visser, groep 1
- Siegrid Haveman, groep 5
- Lisanne Wolters, groep 8

Allemaal een hele fijne verjaardag!

Kanjertraining
Ook dit jaar zijn we in de groepen weer begonnen met het geven van de kanjerlessen voor de
kanjertraining. Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van
petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet
hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van
wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen
we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf
te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Ook de combinatie van de
witte pet samen met een andere kleur pet geeft je eigen kwaliteit weer.

Aanbieden tekstbord Fleur Bloemen stichting
Maandag 5 oktober zal een delegatie van de Fleur Bloemenstichting onze school bezoeken. Tijdens dit
bezoek zal aan school een bord overhandigd worden.
Hierop staat een gedicht afgedrukt dat Fleur zelf heeft gemaakt en waarmee ze een prijs heeft gewonnen.
In het gedicht wordt weergegeven dat we opstaan tegen pesten.
Als school werken we met onze Kanjertraining hier ook aan en d.m.v. dit bezoek en het onder de aandacht
brengen van dit gedicht willen we benadrukken dat wij waarde hechten aan een veilige schoolomgeving
voor uw kinderen.
Voor de groepen 5 t/m 8 zal een inleiding verzorgd worden, waarna het bord wordt aangeboden.
We hopen op een waardevol programma met de vrijwilligers en de kinderen.

Afscheid juf Plaisier
Achter de schermen is een commissie vanuit het team druk bezig om juf Plaisier een spetterend
afscheidsfeest te geven. In een speciale nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de activiteiten en de
organisatie.
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Invullen vacature
Zoals per mail al is aangegeven is er, door het vertrek van juf Plaisier, vacatureruimte ontstaan. Doordat juf
Van der Tempel naar de onderbouw gaat, is de vacature in groep 5/6.
Conform het TrEf-beleid ‘Werving en selectie’, is de vacature eerst intern verspreid. Hier zijn geen reacties
op gekomen. Daarom is de advertentie nu extern uitgezet en kunnen kandidaten van buiten de stichting
solliciteren.

Schoolfruit
Als ‘Gezonde School’ hebben we weer ingetekend op het EU-schoolfruitprogramma. Gelukkig mogen we
weer meedoen. Dit betekent dat de kinderen vanaf 9 november weer wekelijks drie stuks groente of fruit
aangeboden krijgen. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

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.

Gymlessen
Vanaf vrijdag 2 oktober gaan we weer gymmen in de gymzaal bij Stad & Esch. Er is contact geweest met
Stad & Esch. Vanuit het beheer van ‘Hart van Diever’ wordt er regelmatig schoongemaakt.
Hieronder de informatie hoe we dit hebben georganiseerd:
Maandagmiddag:
Op maandagmiddag gaat groep 6/7/8 op de fiets naar de gymzaal. Zij fietsen na de gymles weer naar
school.
Groep 3/4/5 loopt met juf naar de gymzaal. De kinderen kunnen om 14.00 uur bij de gymzaal worden
opgehaald. Kinderen die naar de bso gaan lopen met juf terug naar school.
Vrijdagmorgen:
Op vrijdagmorgen worden de kinderen van groep 3/4/5 door de ouders om 8.30 uur naar de gymzaal
gebracht. Zij lopen daarna met juf naar school. Groep 6/7/8 gaat op de fiets naar de gymzaal en weer terug.

Alles in 1
Met ons eerste thema hebben we een hele reis gemaakt. Het aardrijkskundige domein was aan de beurt en
we zijn gestart met Amerika, Australië Antarctica en de oceanen. Er zijn door de kinderen veel materialen
meegenomen die we tijdens de lessen hebben gebruikt. In de Alles-in-1-nieuwsbrief over dit onderwerp
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hebt u kunnen lezen wat de inhoud per week was. Volgende week sluiten we dit project op een passende
manier af.

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.

Van kinderkoor ‘Joy’

Hou je van zingen en gezelligheid en zit je in groep 3 t/m 8? Dan is kinderkoor “Joy” wellicht iets voor jou!
“Joy” betekent blijdschap / vreugde, dat is wat we als kinderkoor uit willen stralen!
We zingen christelijke liedjes van bijvoorbeeld: kinderopwekking, Elly &Rikkert, Marcel en Lydia Zimmer en
Make Some Noise Kids. We oefenen de liedjes en maken er regelmatig gebaren en bewegingen bij. We
zingen 2 keer een half uur, met in het midden een kwartiertje pauze.
We oefenen 1 keer per 2 weken op maandagmiddag van 15.45 – 17.00 uur in de Kruiskerk te Diever.
Kom gerust een keertje kijken of je het leuk vindt!
(I.v.m. de situatie rondom Corona, je wel even aanmelden via onderstaande contactgegevens, als je wilt
komen)
De komende data zijn:
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
2 november
16 november

30 november
14 december
Groeten Léonie Wolters en Anouk Derks
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(meer info: lwoltersdewolf@gmail.com / 0521-351690 / 06-23407380)

Groep 1/2
Nieuwe leerlingen: Op 6 oktober wordt Emma Zantinge 4 jaar en op 18 november wordt Gijs Kok 4 jaar.
Beide kinderen komen bij ons in groep 1. We wensen Emma, Gijs en hun ouders veel plezier toe op de
Roosjenschool.
Excursie: Woensdag 21 oktober gaan de kinderen van groep 1/2 naar het Zeemuseum Miramar in
Frederiksoord, dit in het kader van het Kunst- en cultuurtraject Westerveld. Het thema is dit jaar Plastic

Soup en het bezoek aan Miramar is de aftrap voor een aantal activiteiten in het komende
schooljaar rondom dit thema.
Vervoer:
Om in Frederiksoord te komen hebben we wel de hulp van ouders nodig. Als u wilt rijden, mede
ook in het licht van de corona-maatregelen, kunt u dat doorgeven aan juf Plaisier. Dit kan ook per
mail: e.plaisier@trefonderwijs.nl
We vertrekken om 11.00 uur vanaf school.
Gezien de maatregelen rondom corona en de beperkte ruimte in Miramar mogen de ouders niet
mee naar binnen.
Groep 3/4
Voorstelling: Op maandagmiddag 19 oktober hebben de kinderen van groep 3/4/5 een voorstelling:
Stoplicht! De gymles van deze middag komt dan te vervallen en de kinderen kunnen dan gewoon op school
opgehaald worden.

Groep 5/6
Voorstelling: Op maandagmiddag 19 oktober hebben de kinderen van groep 3/4/5 een voorstelling:
Stoplicht! De gymles van deze middag komt dan te vervallen en de kinderen kunnen dan gewoon op school
opgehaald worden.

Groep 7/8
Maandag 19 oktober hebben we een gastles over het dode hoek project van een vrachtauto. Deze les
begint om 12.30 uur en duurt tot 14.00 uur bij school. De gymles komt deze middag te vervallen.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 28 oktober
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