Nieuwsbrief

Februari 2022

Beste ouders, verzorgers,
De maand januari loopt alweer naar het eind en dus tijd om vooruit te blikken naar februari. In deze
nieuwsbrief brengen we iedereen op de hoogte van wat er speelt op onze school. Vanwege corona nog
steeds met beperkingen, maar de school is gelukkig weer open.
We wensen iedereen veel leesplezier.
Team CBS Roosjenschool
Bijlage bij deze nieuwsbrief
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd over het Kindermenu.
Welkom
Wat fijn dat we na de voorjaarsvakantie weer een nieuwe leerling in groep 1 mogen verwelkomen.
Inge Wiltinge komt dan onze groep versterken. Inge, wat fijn dat je op de Roosjenschool komt. We wensen
je een prachtige tijd toe op onze school met veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
Van harte gefeliciteerd
Wat een prachtig nieuws: bij de familie Kloeze is Willemijn geboren!
We feliciteren Annerieke en Kostian met hun prachtige dochter en grote broer Benjamin en grote zus
Manoa met hun lieve zusje. We wensen jullie veel geluk samen.
Agenda
Woensdag 9 februari
Vrijdag 11 februari
14- 18 februari
Vrijdag 18 februari
21 – 25 februari
Maandag 28 februari

- studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij!
- 1e rapport gaat mee
- 10-minutengesprekken
- 11.45 uur, start voorjaarsvakantie
- voorjaarsvakantie
- Peutergym, alleen voor de eigen kinderopvang

Afwezigheid teamleden
Juf Borrel

- maandag 31 januari (IB-opleiding)

Meester Bosscha

- dinsdag 1 februari (directieberaad TrEf)

Onze school in coronatijd
De afgelopen periode hebben meerdere kinderen thuis gezeten vanwege corona; enerzijds omdat ze zelf
corona hadden, anderzijds omdat ze in quarantaine moesten vanwege een positief gezinslid.
De regelgeving omtrent de quarantaine is sinds vandaag gewijzigd. Ik heb jullie hier vanochtend een mail
over gestuurd.
Een aantal collega’s bleek ook positief te zijn of moest in quarantaine. Met veel kunst- en vliegwerk is het
gelukt om alle groepen te bemensen. Ik wil iedereen bedanken voor de extra hulp en inzet. De eigen
teamleden die meer hebben gewerkt, juf Ilse van der Gun vanuit de invalpool en juf Rianne Zakhir die
spontaan aanbood om vrijdag te komen werken. Super, iedereen heel hartelijk bedankt.
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Langzamerhand komen kinderen en leerkrachten weer terug op school. Wat is het fijn om iedereen weer
hier te zien. Zoals ik vanochtend al mailde, blijven kinderen thuis als ze klachten hebben. Doe een zelftest
of laat je testen in de GGD-teststraat. De kinderen van groep 6 – 8 doen sowieso twee keer per week een
zelftest, zoals al eerder in de regelgeving was opgenomen.
Voor de kinderen, die nog niet naar school mogen, beterschap gewenst en we hopen jullie snel weer hier te
zien.
Kind op Maandag
De komende maand gaan we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 5: 31 januari-4 februari
Thema: Volg jij Jezus nog ?
Marcus 3: 7-30
Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer mensen die
hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft.
Week 6: 7-11 februari
Thema: Zaai verhaal
Marcus 4:1-34
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. OP de ene plek komt het
op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er
verschillend mee omgaan.
Week 7: 14-18 februari
Thema: Ik zie je wel
Marcus 5:1-43
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste God. Jezus
verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft.
Als ze daarna weer naar de overkant van het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn
dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen
– zelfs de dood houdt hem niet tegen.
Week 9: 28 februari-4 maart
Thema: Je hebt genoeg
Marcus 6:6b-44
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd
worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het
Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen.
In het laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden
mensen. Er is voor iedereen genoeg!
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Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
3 februari
Yanina Lemmen, gr. 8
4 februari
Jeslin van Alfren, gr. 2
4 februari
Elyas Zakhir, gr. 3
8 februari
Eva Braakman, gr. 1
8 februari
Joël Braakman, gr. 1
21 februari
Reinder van der Woude, gr. 8
23 februari
Juf Veeneman
28 februari
Anne Smak, gr. 6
Iedereen een hele fijne verjaardag gewenst!
Studiemiddag team
Woensdagmiddag 9 februari heeft het team een studiemiddag. De kinderen zijn deze dag om 11.45 uur
vrij.
10-minutengesprekken
In de week van 14-18 februari zullen de 10-minutengesprekken worden gevoerd. Jullie ontvangen een
uitnodiging voor opgave.
De betreffende leerkracht neemt n.a.v. deze opgave contact op om een afspraak in te plannen.
Start voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie start op vrijdag 18 februari om 11.45 uur. Alle kinderen zijn dus ’s middags al vrij.
Alles-in-1
Deze week zijn we gestart met het thema ‘De Gouden Eeuw’.
Vorige week is er een nieuwsbrief naar jullie verstuurd, waarin staat
waar we de komende tijd mee bezig gaan binnen dit project.
Van Welzijn MensenWerk
Vanuit Welzijn MensenWerk komt het volgende aanbod:
Binnenkort start als pilot een individuele weerbaarheidstraining voor jongeren van 10 t/m 18 jaar.
Het traject bestaat uit 6 lessen en wordt in eigen
omgeving gegeven.
Aanmelden kan via de Intern Begeleider of eigen
leerkracht.
Van de beweegcoaches
Jeugdfonds sport & cultuur
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u
minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente
een aantal regelingen waar u als ouder gebruik
van kunt maken als u een lager inkomen heeft.
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Een van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie,
kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is voor sport een bedrag van maximaal €225,- per
kind per jaar beschikbaar. Voor cultuur wordt op jaarbasis maximaal €425,- vergoedt. U kunt dit bedrag
aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is
één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via:
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
Groep 1/2
Welkom: na de voorjaarsvakantie krijgen we er weer een nieuwe leerling bij: Inge. We vinden het erg leuk
dat je komt en we hopen dat je veel plezier bij ons op school zult hebben!
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 2 maart.
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