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Vooraf
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Dank aan alle mensen die, voor en achter de
schermen, hebben meegewerkt om dit feest door te laten gaan voor de kinderen.
Het was al duidelijk dat de kerstviering in de kerk niet door kon gaan. Terwijl de voorbereidingen voor een
viering in de klas in volle gang waren kwam het bericht van de schoolsluiting voor week 51. Wat fijn dat er
in alle groepen een mooie kerstviering is gehouden, zodat we het schooljaar samen goed hebben kunnen
afsluiten. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van activiteiten voor de maand januari. Ook dit is
allemaal onder voorbehoud.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
27 december – 7 januari
Donderdag 13 januari

- Kerstvakantie
- Studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij

Afwezigheid teamleden
Juf Geertsma

- maandagmiddag 24 januari (IB-platform)

Juf Borrel

- maandag 17 januari (opleiding IB)

Zwangerschapsverlof juf Zantinge
Na de Kerstvakantie gaat het zwangerschapsverlof van juf Zantinge in. We zijn blij dat we de vervanging
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 ze dit wil doen; we zijn er blij mee, want het geeft een stuk rust.
Voor de vrijdag in groep 3/4 komt meester Veenstra uit Groningen.
We wensen juf Zantinge een fijne verlofperiode toe.
Welkom juf Koopmann en meester Veenstra
We zijn blij dat juf Koopmann en meester Veenstra ons team komen versterken tijdens het verlof van juf
Zantinge. Van harte welkom op de Roosjenschool, we wensen jullie een fijne tijd toe.
Onze school in coronatijd
Vorige week bent u via de mail op de hoogte gebracht van de afspraken voor deze week. Er is geen online
les voor de kinderen. Wel bieden we noodopvang aan. Het team is op school om de noodopvang in te
vullen en administratief werk te doen voor de eigen groep.
Onderwijsaanbod na de vakantie
Er is nog geen duidelijkheid over het onderwijs na de kerstvakantie. Daar neemt het kabinet in week 1
(3 januari) een besluit over. Mogen de scholen weer open of moeten we toch onderwijs op afstand
aanbieden? We zijn voor beide scenario’s klaar.
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Mochten we onderwijs op afstand aan moeten bieden, ontvangt u in het weekend van 8 januari informatie
per mail van school.
Kind op Maandag
De komende maand gaan we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 2: 10-14 januari
Thema: Let op!
Marcus 1: 1-28.
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten letten: iemand zal de weg voor de
Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de Doper dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan
hij. Zo begint het bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, verandert het leven totaal.
Week 3: 17-21 januari
Thema: Voeten op de grond, hoofd omhoog.
Marcus 1: 40 – 45 en 2: 1- 12.
Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die door vier
vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus mensen op
weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog.
Week 4: 24-28 januari
Thema: Dat mag niet, toch?
Marcus 2: 13 – 28 en 3: 1-6
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de
leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld om op
te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel?

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
feliciteren de volgende jarigen:
2 januari
- juf M. Bakker
7 januari
- Jayden de Jonge, gr. 6
11 januari
- Hailey van der Hoorn, gr.1
12 januari
- Anna van Veldhuizen, gr. 8
16 januari
- Jimi Bos, gr. 6
24 januari
-Timo Haveman, gr.1
26 januari
- Jorinde Kloeze, gr. 6
28 januari
- Bram de Jong, gr. 3
28 januari
- juf van der Tempel
Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Studiemiddag team
Donderdagmiddag 13 januari heeft het team een studiemiddag. Deze middag zal gaan over de invoering
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van onze nieuwe rekenmethode Pluspunt. De kinderen zijn deze dag om 11.45 uur vrij.
Alles-in-1
Inmiddels hebben we het project Kunt afgerond en werken we met Alles
Apart. Na de kerstvakantie starten we met het project Gouden Eeuw.
Over de inhoud van dit project krijgt een aparte nieuwsbrief.
Kinderpostzegels 2021
Onze leerlingen van groep 7 en 8 hebben voor het prachtige bedrag van € 2101,10 verkocht! Wat een
geweldige prestatie jongens en meisjes. Ook u allemaal hartelijk bedankt voor uw medewerking en
bijdrage.
Bericht van derden: Gratis les survival bij Roots in Nature.
Aankomende kerstvakantie kun je gratis komen survivallen bij Roots In Nature. Er zijn twee lessen op twee
verschillende locaties waar je kunt komen vuur maken, survival hutten bouwen en koken op vuur. Beide
lessen zijn op maandag 27 december, in Uffelte en in Diever. Heb je zin om hier aan mee te doen, laat je
ouders dan even contact opnemen via info@rootsinnature.nl of kijk op de website www.rootsinnature.nl
Hopelijk tot dan! Groet, Evan
Groep 1/2
speelgoedochtend: Op donderdag 30 januari is er weer speelgoedochtend. De kinderen mogen dan weer
speelgoed van huis meenemen.
Thema beroepen: eind januari/begin februari gaan we werken over het thema beroepen. Vorig jaar hebben
al een aantal ouders verteld over hun beroep en zijn we ook op pad geweest en hebben we een echte
kraan op school gehad.
Misschien zijn er dit jaar wel meer ouders en opa’s/oma’s die over hun beroep willen vertellen of waar we
op bezoek mogen komen. Wij horen het graag van u. Tijden zijn in overleg, dus er is altijd een mogelijkheid.
Groep 7/8
Open dagen VO
Wij willen u attenderen op de open dagen van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze
vinden eind januari / begin februari plaats. Op de website van de scholen staat meer informatie. Er komen
ook posters in de klas te hangen.
TIP: ook voor groep 7 is dit een goede manier om zich alvast te oriënteren op dat wat de verschillende
scholen te bieden hebben.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 29 januari.
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We wensen iedereen gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2022 toe
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