Nieuwsbrief

December 2021

Beste ouders, verzorgers,
Voor ons ligt de maand december, een gezellige maand die bol staat van activiteiten. De school is gezellig
versierd in Sinterklaas-sfeer en zal met een paar weken worden versierd in Kerstsfeer. Een drukke, maar
gezellige tijd. Al is het dit jaar ook weer anders dan andere jaren, toch maken we er samen mooie vieringen
van. Ook in aangepaste vorm gaat dat zeker lukken! In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van
wat er speelt in onze school. Veel leesplezier gewenst.
Team CBS Roosjenschool
Onze school in coronatijd
Het is landelijk nieuws dat er veel coronabesmettingen in het basisonderwijs zijn. Helaas zijn wij daar de
afgelopen week ook weer mee geconfronteerd. De kinderen van groep 1/2 zaten in quarantaine. Gelukkig
mochten ze vanaf vandaag weer naar school bij een negatieve GGD-test. De andere kinderen, die niet
getest zij, verwachten we maandag weer.
We willen jullie als ouders bedanken voor het begrip dat jullie iedere keer weer hebben. Het is
bewonderenswaardig, want we realiseren ons terdege dat het voor jullie niet eenvoudig is om alle ballen in
de lucht te houden. Complimenten daarvoor!
Sinds vandaag zijn de regels voor het basisonderwijs weer aangescherpt. Voor ons verandert er weinig,
omdat we de regels nog steeds hanteerden (geen ouders in school, afstand nemen en kinderen en
leerkrachten met klachten blijven thuis). Het blijft nog steeds nodig.
We wachten nu in spanning af wat de extra persconferentie van a.s. vrijdag ons gaat brengen. De grote
vraag is: blijven de scholen open? We hopen het van harte.
Wanneer er ontwikkelingen zijn, brengen we u hiervan natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte.

Agenda
Maandag 29 december
Dinsdag 30 december
Vrijdag 3 december
Maandag 13 december
Woensdag 22 december
Vrijdag 24 december
27 december – 7 januari

: junior college Stad & Esch, groep 7/8
: excursie Miramar, groep 7/8
: Sinterklaas, er is deze ochtend geen gym.
: peutergym, alleen voor de eigen opvang
: Kerstviering
: Start kerstvakantie, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij.
: Kerstvakantie

Afwezigheid teamleden
Meester Bosscha

: dinsdag 14 december (directieberaad TrEf)

Juf Borrel

: maandag 6 december (opleiding IB)
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Welkom
Wat fijn dat we weer twee nieuwe leerlingen mogen verwelkomen: Daan
Hofman en Gijs van Veldhuizen worden op 11 december 4 jaar. Van harte
welkom, we wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op de Roosjenschool.

Zwangerschapsverlof juf Zantinge
Na de Kerstvakantie gaat het zwangerschapsverlof van juf Zantinge in. We zijn blij dat we de vervanging
grotendeels rond hebben kunnen krijgen.
De dinsdagen in groep 5/6 zullen ingevuld gaan worden door juf Karlijn Koopmann. Juf Koopmann woont in
Dwingeloo en is al op school geweest om kennis te maken.
In groep 3/4 zal juf Veeneman een groot deel van de vervanging op zich gaan nemen. Zij staat van maandag
t/m donderdag voor de groep. Wat fijn dat juf Veeneman dit wil doen; we zijn er blij mee, want het geeft
een stuk rust. Voor de vrijdagen zijn we nog op zoek naar vervanging.
We wensen juf Zantinge een fijne verlofperiode toe.
Studiemiddagen team
Bij de jaarplanning is al aangegeven dat er nog een aantal studiemiddagen ingevuld moesten worden. Er is
veel overleg met de organisaties geweest die de nascholing voor ons verzorgen. Volle agenda’s van hun
kant en de planning van onze kant maakten het moeilijk. Toch is het gelukt en hebben we de volgende
studiemiddagen ingepland:
• Donderdagmiddag 13 januari
•

Dinsdagmiddag 22 maart

•

Donderdagmiddag 31 maart

•

Maandagmiddag 9 mei

•

Donderdagmiddag 2 juni

Wilt u deze data toevoegen op de activiteitenkalender? De kinderen zijn deze dagen om 11.45 uur vrij.
We volgen tijdens de studiemiddagen twee trajecten:
1. Invoering van onze nieuwe rekenmethode Pluspunt.
2. Talentontwikkeling bij kinderen.

Kind op Maandag
In de komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 47 : 22 –26 november
Thema: Is het nu goed?
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt
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zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.
Week 48 : 29 november – 3 december
Thema: Kom maar
Ruth 1:14-22 en 2: 1-17
Naomi gaat naar Bethlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’ , zeggen ze tegen elkaar. Samen gaan
ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Bethlehem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz. Zo wordt
in Bethlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt.
Week 49 : 6 – 10 december
Thema: Dit is je kans!
Ruth 2: 18 – 3: 18 en Ruth 4
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraagt of hij voor haar en Naomi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er is
iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en Ruth
trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van David.
Week 50 : 13– 17 december
Thema: Luister eens!
Lucas 1: 5 – 56
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een kind
krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazareth krijgt ook Maria een bijzondere boodschap van een
engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante om het geluk met
haar te delen.
Week 51 : 20 – 24 december
Thema: Heb je het al gehoord?
Lucas 1: 57–80 en 2: 1–20 en Mattheüs 1: 18-25
Bij Zacharias en Elisabeth wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn vader
genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst. In Bethlehem wordt Jezus
geboren, de lang verwachte Zoon van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij brengen het goede
nieuws verder de wereld in.
Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
7 december
16 december
18 december
21 december
22 december
25 december
27 december
27 december
31 december

- juf van Doorn
- Lotus de Haan, groep 5
- Meike Brouwer, groep 8
- meester Freek
- Evelien Kloeze, groep 8
- Thomas Zantinge, groep 4
- juf Heinen
- juf Fopma
- juf Nieuwhof
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Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Parro
Inmiddels zijn we een aantal weken bezig met Parro. Een app waarbij u de
schoolavonturen van uw kind(eren) kunt volgen. Er zijn al verschillende foto’s geplaatst
van bijzondere activiteiten die hebben plaatsgevonden. Hierbij nogmaals de oproep om
discreet met deze foto’s om te gaan en de privacy van een ieder te respecteren. De app is
voornamelijk bedoeld om u op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de verschillende
groepen. Voor officiële mededelingen wordt gebruik gemaakt van de nieuwsbrief en de e-mail.
Schoolfruit
Ondertussen genieten we alweer een week van het schoolfruit. Naast dat het lekker is, komen kinderen
ook in aanraking met minder bekende soorten fruit en groente. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u
naar de volgende site gaan: www.euschoolfruit.nl In het keuzemenu kunt u dan kiezen voor de pagina
‘Voor ouders’. Hier vindt u achtergrondinformatie, maar ook tips om groente- en fruitgebruik te stimuleren,
lekkere traktaties te maken en een artikel over gezond trakteren. Zeer de moeite waard om een bezoekje
te brengen aan deze pagina.

Hij komt, hij komt!
Wat zijn we ontzettend blij dat de Sint heeft laten weten dat hij op 3
december toch onze school zal bezoeken met 2 pieten. Hoe Sint en de Pieten
aankomen weten we nog niet, maar het wordt zeker geen grootse intocht
zoals andere jaren. Maar ach, zoals we al zeiden: het is sowieso fijn dat ze
komen. De kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 hebben een eigen
programma in hun lokaal met Sint en de Pieten. De groepen 5 t/m 8 hebben
lootjes getrokken en helpen Sinterklaas op deze manier door een surprise en
een gedicht te maken voor een klasgenoot. Er wordt gezorgd voor drinken
met iets lekkers in de pauze. De kinderen krijgen van de schoolcommissie
een broodje knakworst. Wilt u uw kind wel drinken voor de lunch en een
eventuele aanvulling op het broodje knakworst meegeven?
Kerstviering
Woensdag 22 december vieren we met de kinderen het Kerstfeest. In tegenstelling tot wat op de
activiteitenkalender staat, zal de viering ook dit jaar op school zijn en niet in de kerk. We houden een
viering in de eigen klassen. We beginnen om 16.30 uur en rond 17.30 uur zal de afsluiting zijn. Willen de
ouders van groep 1/2 de kinderen op het kleuterplein opwachten? De groepen 3 t/m 8 zullen via het
fietsenhok naar buiten komen.
Vrijdag 24 december
De gymles van vrijdag 24 december vervalt voor alle groepen. De kinderen zijn deze dag om 11.45 uur vrij.
Dan begint de kerstvakantie. We wensen iedereen een goede, gezonde kerstvakantie toe.
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Tuinonderhoud
Het onderhoud van de schooltuin, het plein en het sportveld vraagt iedere keer weer de aandacht en tijd
van de schoolcommissie en ouders. Er is in de afgelopen maand alweer een aantal keren tuinonderhoud
geweest door ouders en onze vrijwillige ‘tuinopa’s’. Hartelijk dank voor jullie inzet, het ziet er weer netjes
en verzorgd uit! De schoolcommissie zal een bericht versturen over de hulp tijdens het onderhoud.

Bericht van de beweegcoaches

WESTERVELD TOPPERS!
Westerveld Toppers zorgt ervoor dat het voor ieder kind, van zes tot en met twaalf jaar, mogelijk is om
te sporten. Wij richten ons op de kinderen die geen aansluiting kunnen vinden bij sportverenigingen,
omdat zij bijvoorbeeld een fysieke of ontwikkelingsbeperking of gedragsproblematiek hebben. Onder
deskundige begeleiding van trainers, beweegcoaches en kinderfysiotherapeut Monique Uneken, maken
de kinderen iedere maand op een leuke manier kennis met een andere sport. Elke maand dus een andere
sport, voor ieder wat wils en dus heel variërend, met het oog juist op het individu! Alle sporten zullen op
passend niveau worden aangeboden. Dit is elke donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur in sporthal De
Hulsebosch in Dwingeloo.

Groep 1/2
Nieuwe leerlingen: In december mogen wij weer 2 nieuwe kinderen bij ons in de klas verwelkomen.
Namelijk Daan en Gijs. We vinden het fijn dat jullie komen en wensen jullie veel plezier bij ons op school.
Speelgoedmorgen: Op vrijdagmorgen 24 december is het speelgoedmorgen. De kinderen mogen dan van
huis speelgoed meenemen om op school mee te spelen. Houdt er rekening mee dat ook andere kinderen
samen met uw kind met het speelgoed kan spelen. Wilt u die dag ook een tas meegeven voor de werkjes?
Groep 3/4
Feest
Vrijdag 24 december is de laatste werkdag van juf Zantinge voordat zij met zwangerschapsverlof gaat.
Daarom hebben de kinderen deze ochtend feest. De kinderen zullen deze morgen spelletjes spelen rondom
het thema geboorte. De kinderen hoeven deze dag geen tas mee te nemen.
Groep 5/6
Tafelsommen toetsen
De komende tijd zijn we in de klas druk bezig om alle tafels te oefenen, daarnaast krijgen de leerlingen ook
oefenbladen mee naar huis om de tafel(s) thuis te oefenen. Wilt u samen met uw kind de tafels dagelijks
oefenen? Laat de tafels opzeggen, maar doe er ook leuke spelletjes mee. Bijvoorbeeld met twee
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dobbelstenen gooien en beide getallen vermenigvuldigen of maak een hinkelbaan buiten met stoepkrijt. De
komende weken krijgen de leerlingen iedere woensdag een tempotoets met tafelsommen. Iedere week
komt daar een tafel bij en uiteindelijk hopen we zo in korte tijd alle tafels goed te kennen.

Groep 7/8
Huiswerk
Op donderdag krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit huiswerk moet de volgende donderdag weer mee
naar school worden genomen. We bespreken het dan samen.
Werkstuk
Bij het project Kunst maken de kinderen een werkstuk. Dit doen ze op school. Er hoeft thuis niet aan
gewerkt te worden, maar mocht uw kind dat fijn vinden of iets willen laten zien dan kan dat in hun eigen
MOO-omgeving op de computer.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 22 december
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