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We zijn weer begonnen
Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke vakantie en is iedereen lekker uitgerust!
Fijn om te zien dat alle kinderen weer op school zijn.
Ondertussen zitten de eerste dagen er al op en beginnen we weer in het ritme te komen.
Samen gaan we er een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar van maken! Veel plezier allemaal!!!
Team CBS Roosjenschool
Welkom
Na de vakantie zijn een aantal kinderen nieuw bij ons op school gekomen.
We heten de volgende kinderen en hun ouders van harte welkom op de Roosjenschool:
- Eva Oosterloo, groep 4
- Max Oosterloo, groep 5
- Pascal Tuin, groep 3
- Esther Tuin, groep 3
- Ibe Ott, groep 1
- Ouinten van der Hoorn, groep 1
- Katelynn Zwiers, groep 1
- Albert Benthem (per 15 september), groep 1
We wensen jullie een geweldige tijd toe op de Roosjenschool.
Agenda
Dinsdag 11 september
Maandag 17 september
Maandag 17 september
Maandag 24 september
Maandag 24 september
Donderdag 27 september

: studiedag team, de kinderen zijn deze dag vrij
: jaaropening in de Kruiskerk (aanvang: 8.30 uur)
: informatieavond
: 9.00 uur – Peutergym
: voorstelling Podiumplan groep 7/8 in Shakespearetheater
: omgekeerde 10-minutengesprekken

Studiedag team
Dinsdag 11 september heeft het team een studiedag. We gaan deze dag bezig met het stellen van Ambities
en Doelen. Het doel van deze is:
 Als team ‘ontdekken’ hoe je zicht krijgt op de ambitie van de school;
 Theoretische onderbouwing die de basis vormt voor het vaststellen van de ambities;
 Kenmerken van de leerlingen en kenmerken van de omgeving die van invloed zijn op het vaststellen
van ambities en doelen;
 De samenhang tussen ambities, kwaliteiten van de leraren en het vaststellen van de doelen.
Het wordt vast en zeker een leerzame dag en met de tools, die ons aangereikt worden, kunnen we de
komende tijd weer intensief aan de slag.
De kinderen zijn deze dag vrij.
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: maandagmiddag 24 september (IB-platformgroep)
: woensdagmiddag 5 september (schoolleidersopleiding)
donderdag 13 september (schoolleidersopleiding)
vrijdag 14 september (schoolleidersopleiding
woensdagmiddag 19 september (schoolleidersopleiding)

Vijf gelijke dagen rooster
Het is even wennen; een heel nieuw rooster. Ons inziens loopt het soepel en gaat het goed.
We lunchen tussen de middag met elkaar. Aan het eind van de lunch doen de kinderen hun afval weer in
hun trommel of tas en nemen dit mee naar huis. U kunt het dan thuis weggooien.
Opleiding juf Fopma
Juf Fopma gaat dit jaar het 2e gedeelte van de schoolleidersopleiding doen (schoolleider vakbekwaam). De
opleidingsdagen zijn in principe op woensdagmiddag. Juf Bakker vervangt haar dan in groep 7/8. We
wensen juf Fopma veel succes bij haar studie.
Afwezigheid juf Plaisier
Juf Plaisier is nog herstellende van de ziekte van Lyme. Daarnaast moet zij een kleine operatie ondergaan.
Deze is gisteren (dinsdag) uitgevoerd. Ze zal daarom deze week afwezig zijn. Vanaf volgende week gaat ze
dan voor halve dagen aan het werk. We hopen dat juf Plaisier over een paar weken weer volledig aan de
slag kan.
Tijdens haar afwezigheid wordt juf Plaisier vervangen door juf Koning.
Onderwijsassistent
Juf Heinen werkt dit schooljaar 20 uur bij ons op school. De uren vult ze in op maandag t/m donderdag.
Een deel van de uren wordt bekostigd uit de werkdrukgelden die vanuit het ministerie beschikbaar zijn
gekomen. In een teamvergadering hebben we samen besproken waar de knelpunten liggen en hoe we deze
kunnen tackelen. De wens was om onze onderwijsassistent meer uren te geven.
Stagiaires
We begeleiden dit jaar twee stagiaires: juf Emy Otten zal haar stageplaats gaan invullen in groep 1/2/3 en
juf Doreen Slot in groep 4/5/6. Beide zijn 3e-jaars PABO-student en volgen hun opleiding op Windesheim in
Zwolle.
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op onze school.
Kind op Maandag
De komende maand zijn we met ons godsdienstonderwijs bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 37 ■ 10/09 - 14/09
Thema: Ik heb jou nodig!
Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 15-4: 21 en 27-31
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God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te zeggen dat hij het slavenvolk moet
laten gaan. Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aäron gaat met
hem mee.
Week 38 ■ 17/09 - 21/09
Thema: Weg!
Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12: 29-41
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat er tien zware plagen over Egypte zijn gekomen,
gaan ze toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg naar een veelbelovende toekomst.
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.
Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
3 september
8 september
16 september
27 september
29 september
29 september

- Tim Koerts
- Yara Tigelaar
- Elisa Flokstra
- Miranda Kloeze
- Suus Bierhuizen
- Mat van Veldhuizen

groep 5
groep 8
groep 6
groep 7
groep 6
groep 6

Allemaal een hele fijne verjaardag!
Activiteitenkalender
U ontvangt binnen twee weken weer een prachtig activiteitenkalender met de informatie en activiteiten
voor dit cursusjaar. De opzet is anders dan voorgaande jaren, maar het doel is gelijk gebleven nl. iedereen
een duidelijk overzicht geven van de activiteiten in dit schooljaar.
De schoolgids wordt – na goedkeuring door de MR - geplaatst op de website.
Mocht u een exemplaar van de schoolgids willen ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken.
Informatieavond
U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse informatieavond. Deze wordt gehouden op maandag 17
september. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken in de verschillende groepen.
We werken in twee rondes met daartussen een algemeen deel, waarin uitleg wordt gegeven waar we ons
het komende jaar als school op richten.
De avond ziet er als volgt uit
- ronde 1 is van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze ronde wordt er informatie gegeven in groep 1/2, 3,
5/6 en 7/8.
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pauze van 20.00 – 20.15 uur. Tijdens de pauze is er koffie/thee.
Algemeen gedeelte van 20.15 – 20.30 uur
Ronde 2 is van 20.30 – 21.00 uur. Tijdens deze ronde wordt er informatie gegeven in groep 4, 5/6
en 7/8.

Ouders, die alleen de tweede ronde bijwonen, vragen we om in de pauze te komen, zodat ze ook het
algemene deel mee kunnen maken. We rekenen er op dat van ieder kind een ouder aanwezig is.
Opgave via het strookje onderaan deze nieuwsbrief.
Jaaropening
De jaaropening is door verschillende groepen voorbereid en vindt plaats op maandag 17 september. De
jaaropening wordt gehouden in de Kruiskerk.
U bent – als ouders - ook van harte uitgenodigd om de jaaropening samen met ons te vieren. Maar ook
opa’s en oma’s en andere belangstellenden begroeten we graag. We beginnen om 8.30 uur. De viering zal
ongeveer drie kwartier duren.
We hopen op een gezegende jaaropening met elkaar!
Start Plusklas
De Plusklas start weer op vrijdag 21 september.
Peutergym, gezond bewegen en wennen aan de basisschool
De Roosjenschool biedt ook dit schooljaar weer peutergym aan. Deze lessen worden verzorgd door
meester Gerrit Griffioen. Hij geeft speelse peutergymlessen. Daarnaast geeft hij ouders tips om het
bewegen in de thuissituatie verder te stimuleren.
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 24 september, maandag 29 oktober, maandag 26 november.
Omgekeerde 10-minutengesprekken
Op donderdag 27 september houden we de omgekeerde 10-minutengesprekken.
Wat is een omgekeerd 10-minutengesprek?
Tijdens deze ingeplande 10-minutengesprekken kunt u de leerkracht informeren over de interesses en over
het welbevinden van uw kind en kunt u eventuele zorgen delen. Een korte vragenlijst is de basis van dit
gesprek. Deze vragenlijst vult u thuis in en neemt u mee naar het gesprek. U kunt deze vragenlijst dan zelf
toelichten. Het gaat deze avond dus niet over de vorderingen en prestaties van uw kind.
Het ingevulde formulier wordt na het gesprek in het leerlingendossier gevoegd.
Deze avond is voor de ouders wiens kind bij een nieuwe leerkracht zit. In dit geval groep 4 en groep 7. De
ouders van deze groepen ontvangen een uitnodiging en een vragenlijst.
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Gymlessen
Het schoolzwemmen is afgerond. We starten daarom weer met de gymlessen op maandag en vrijdag.
Hieronder het rooster:

Groep 3/4/5
Groep 6/7/8
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8

Maandagmiddag
Maandagmiddag
Vrijdagochtend
Vrijdagochtend

13.15 – 14.00
12.30 – 13.15
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00

Juf Boerhof
Juf Fopma
Juf Borrel
Juf Borrel

* De kinderen van groep 3/4/5 kunnen maandagmiddag om 14.00 uur bij de gymzaal gehaald
worden.
* Op vrijdagochtend moeten de kinderen van groep 3/4/5 bij de gymzaal gebracht worden.
Na de gymles gaan ze lopend met de juf terug naar school.
Overzicht adressen en telefoonnummers
Deze week ontvangt u weer een formulier om uitwijkadressen en telefoonnummers te noteren.
Wilt u dit voor ieder kind afzonderlijk invullen en dit uiterlijk vrijdag 14 september inleveren bij de
groepsleerkrachten?
Wij hebben op deze manier weer een goed overzicht wie wij moeten bellen als er iets is met uw kind(eren).
Wilt u op de achterzijde van dit formulier aangeven of uw kind medicatie gebruikt en/of last heeft van
allergieën of andere medische zaken waar wij rekening mee moeten houden?
Graag voor ieder kind een apart formulier invullen. We bundelen het dan per groep.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Privacy
Ook ontvangt u een formulier waarop u aan kunt geven of foto’s waar uw kind op staat, geplaatst mogen
worden op de website of facebook van onze school. De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(privacywet) vraagt van ons om dit ieder schooljaar te inventariseren.
Mededeling over de gebedsgroep
Hallo allemaal,
1 keer in de 2 weken, op dinsdag morgen, is er een gebedsmoment voor de Roosjenschool.
Dit is gelijk om 8.30 uur, dan beginnen we met een bijbeltekst of een ander mooi stukje.
Daarna delen we kort de gebedspunten en gaan we samen bidden. Hard op bidden mag, maar hoeft niet.
Om uiterlijk 9.15 uur sluiten we af. We willen jullie allemaal van harte uitnodigingen om mee te bidden.
Waar: Broekemastraat 54. De eerst volgende datum is dinsdag 18 september en vervolgens 2 oktober Wil
je meer weten en/of de overige data ontvangen, doe dan even een berichtje naar 1 van ons.
Hartelijke groeten,
Mieke en Léonie (miekeflokstra@hotmail.com of lwoltersdewolf@gmail.com)
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Groep 1,2,3
Nieuwe leerlingen: We zijn het nieuwe schooljaar gestart met een aantal nieuwe kinderen die in de laatste
nieuwsbrief genoemd zijn. Ook mogen wij Quinten van der Hoorn verwelkomen bij ons op de
Roosjenschool. Quinten, wat fijn dat je bij ons op school komt en veel plezier.
Gymnastiek: de kinderen van groep 3 gymmen in het Dingspilhuus. Op vrijdag moeten ze daar gebracht
worden, de kinderen gaan lopend weer terug dus geen fietsen mee naar de gymzaal. Ze mogen gymkleding
mee en goede stevige schoenen (liefst met klittenband).
Op vrijdagmorgen gymmen ook de kleuters, zij mogen schoenen voorzien van naam mee naar school
nemen en de schoenen blijven op school.
Speelgoedmiddag: op donderdag 27 september is er weer speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan
speelgoed van huis meenemen om op school mee te spelen.
Groep 4,5,6
In verband met de voorstelling van groep 7/8 op maandag 24 september komt de gymles voor groep 6 deze
dag te vervallen.
Groep 7/8
Een nieuw schooljaar ligt voor ons. In de eerste week merkten wij dat de kinderen er zin in hebben maar
dat het ook spannend is. Het laatste schooljaar op de basisschool of net in de bovenbouw komen en
anderen horen praten over Cito, kamp, kinderpostzegels en noem maar op. Met elkaar gaan we er een
leerzaam, goed jaar van maken. Hoe we dat willen doen? Met elkaar gaan we doelen opstellen over onze
leerprestaties en de activiteiten in onze groep.
EHBO
Dinsdag 18 september starten we weer met de lessen jeugd-EHBO. De komende maanden zullen de
vrijwilligers van de EHBO-afdeling Diever de kinderen weer de fijne kneepjes bijbrengen. Dit zal resulteren
in het EHBO-examen. We wensen de begeleiders en kinderen een leerzame periode toe.
Voorstelling Podiumplan
Maandag 24 september gaan we met de groep naar het Shakespearetheater. Daar wordt, in het kader van
het Podiumplan Westerveld, de voorstelling ‘Oh, oh, Othello’ opgevoerd. We gaan hier op de fiets naar toe.
De gymles vervalt deze middag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 26 september
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Opgave informatieavond:
Naam: …………………………………………..ik/wij komen met ……persoon/personen naar de informatieavond op
maandag 18 september.
We bezoeken de volgende groepen:
Ronde 1: groep ………….
Ronde 2: groep ……….....
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