Nieuwsbrief

November 2021

Beste ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alles wat speelt op onze school. Veel plezier bij het
lezen van deze nieuwsbrief.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Woensdag 27 oktober
Donderdag 28 oktober
Donderdag 28 oktober
Maandag 1 november
Donderdag 4 november
Maandag 15 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 17 november
Donderdag 18 november
Dinsdag 23 november

: studiedag TrEf, de kinderen zijn de hele dag vrij
: voorstelling groep 7/8
: vergadering schoolcommissie
: schoolreis groep 1 t/m 4
: Nationaal schoolontbijt
: peutergym, alleen voor de eigen opvang
: bezoek van de bibliotheekmedewerkster in alle groepen
: inloopkwartier
: 10-minutengesprekken
: Dag van de Techniek, Stad & Esch groep 7/8

Afwezigheid teamleden
Juf Geertsma

: maandagmiddag 22 november ( IB-platformgroep)

Meester Bosscha

: dinsdag 9 november (directieberaad TrEf)

Juf Borrel

: dinsdag 9 november ( overleg ICT-coördinatoren TrEf)
: maandag 15 november (opleiding IB)

Welkom
Wat fijn dat we weer twee nieuwe leerlingen mogen verwelkomen: Nolan Simonis wordt 5 november 4 jaar
en Elva Visser wordt op 13 november 4 jaar. Van harte welkom, we wensen jullie een fijne tijd op de
Roosjenschool.
Kind op Maandag
In de komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 43: 25 – 29 oktober
Thema: Zie je mij?
Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem
wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar en wie ziet hem als hij als slaaf naar Egypte
wordt gebracht?
Week 44 : 1 – 5 november
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Thema: Hier droom ik van
Genesis 39: 7-23, 40:1-23 en 41: 1-8
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. Maar
dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht.
Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou kunnen
uitleggen wat de dromen van de farao betekenen?
Week 45 : 8 – 12 november
Thema: Jij hebt talent
Genesis 41: 9 – 57 en Genesis 42
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van hongersnood.
Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän,
waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan
is.
Week 46 : 15 – 19 november
Thema: Kan ik je vertrouwen?
Genesis 43: 1-34 en 44: 1 – 13
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin meekomt. Zo
staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in
de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal.
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
zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
5 november
5 november
9 november
11 november
13 november
18 november
24 november
25 november
26 november
30 november

- Max Mathijssen, groep 1
- Nolan Simonis, groep 1
- Esther Tuin, groep 6
- Boaz Groen, groep 3
- Elva Visser, groep 1
- Jaro Hilberts, groep 2
- Danny Kappe, groep 1
- Noah Berghorst, groep 2
- Jelle Sminia, groep 7
- Sophie Drenthe, groep 3
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Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!

Schoolgids
De schoolgids voor dit schooljaar staat op onze website, www.roosjenschool.nl
Wanneer u een papieren versie van de schoolgids wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar
directie@roosjenschool.nl
Studiedag TrEf
De studiedag van onze stichting is op woensdag 27 oktober. Tijdens deze studiedag zullen wij workshops
volgen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk op onze school. De kinderen zijn de hele dag vrij. Maak er
een mooie dag van!
Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 6,7 en 8. Iedere groep kiest, via een
stemformulier, 2 kandidaten uit. De vertegenwoordigers uit groep 7 en 8 zijn dezelfde leerlingen dan vorig
jaar. Vorig jaar hebben we geen vergaderingen van de leerlingenraad gehad. De leerlingenraad voor het
schooljaar 2021-2022 bestaat uit: Jorinde Kloeze, Esther Tuin, Jelle Sminia, Matthias Wolters, Anna van
Veldhuizen en Amy Zwiers. De leerlingenraad zal zichzelf voorstellen in alle groepen, zodat ook deze
leerlingen met vragen, tips en tops mee kunnen denken.
Overzicht adressen en telefoonnummers en formulier Privacy
De meeste formulieren zijn ingeleverd. Wanneer u dit nog niet hebt gedaan, willen we vragen of u de
ingevulde formulieren wilt meegeven aan uw kind.
Nationaal Schoolontbijt: het ontbijtfeest van het jaar!
Donderdag 4 november starten we de dag met een gezamenlijk ontbijt. Om kinderen optimaal te kunnen
laten functioneren is het belangrijk om ’s ochtends te starten met een gezond ontbijt voor ze naar school
gaan. Eén keer per jaar willen we dit d.m.v. het Schoolontbijt extra onder de aandacht brengen. We gaan er
met elkaar gezellig ontbijtfeest van maken. De kinderen hoeven deze ochtend thuis niet te ontbijten.
Schoolfruit
Als ‘Gezonde School’ hebben we ingetekend op het EU-schoolfruitprogramma. Gelukkig mogen we weer
meedoen. Dit betekent dat de kinderen vanaf 15 november weer wekelijks drie stuks groente of fruit
aangeboden krijgen. We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl
helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben
voor leren, sport en spel. We weten nog niet op welke dag het fruit geleverd gaat worden, maar
waarschijnlijk zijn de fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag. Het fruit wordt kosteloos op school
afgeleverd voor alle groepen. We hopen dat het, naast een lekkere traktatie, bijdraagt aan de gezondheid
van de kinderen. In de bijbehorende lessen zullen wij het gezondheidsaspect behandelen met de kinderen.
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u gaan naar de volgende site: 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.
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Traktaties
In de afgelopen periode mochten de kinderen alleen een verpakte traktatie uitdelen op school. Ook andere
traktaties zijn inmiddels weer toegestaan. We willen u daarom attenderen op de voorkeur voor een
gezonde traktatie. Op de site www.Gezondtrakteren.nl staan tips en suggesties.
10- minutengesprekken
Deze gesprekken worden gehouden op donderdag 18 november. Via de leerkracht van uw kind(eren) krijgt
u een mail met een intekenformulier.

Alles-in-1/Alles Apart
Op de Roosjenschool werken we in de groepen 4-8 met Alles-in-1. Dit is een samenhangende methode voor
alle vakgebieden, uitgezonderd schrijven, gymnastiek en rekenen. De methode bestaat voor groep 5-8 uit 5
verschillende projecten, elk vanuit hun eigen domein
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en
maatschappij). Elk project duurt 5 weken. In de tussenliggende
drie weken werken de leerlingen met Alles Apart. In deze
weken ligt de focus op taal, (werkwoord)spelling, grammatica en begrijpend lezen.
Vanaf 8 november starten we het nieuwe project Kunst. In een aparte nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte wat we gaan behandelen rondom dit project.

Van de beweegcoach
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) uit
gezinnen met weinig geld de mogelijkheid om lid te worden van een
(sport)vereniging of culturele organisatie/vereniging. Het fonds betaalt de
contributie/het lesgeld. Daarnaast delen ze in bepaalde gevallen
waardebonnen uit voor de aanschaf van materialen en/of kleding. Voor sport
is er een maximaal bedrag van €225,- per kind per jaar beschikbaar. Voor cultuur geldt een maximale
bijdrage van €425,- per kind per jaar.
U kunt bij Beweegcoach Kim ten Klooster-Dijkstra van gemeente Westerveld of zij een aanvraag voor u kan
doen. Neem contact op via beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521.

Groep 1/2
Welkom: in november krijgen we er weer 2 nieuwe leerlingen bij: Nolan en Elva. We vinden het erg leuk
dat jullie komen en we hopen dat jullie veel plezier bij ons op school hebben!
Reservekleding: Voor onze “reservekledingbak” zijn wij op zoek naar broeken, sokken, leggings en
onderbroekjes voor zowel jongens als meisjes. Dus heeft u thuis nog wat liggen wat u niet meer gebruikt of
niet meer past, dan zouden wij dit graag in onze reservebak doen! Bedankt alvast.
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Groep 1/2/3/4
Schoolreis
Op maandag 1 november gaan de groepen 1 t/m 4 op school naar Zippo Zebra Funjungle in Hoogeveen. De
kinderen hoeven deze dag geen tas mee. De kinderen worden gewoon om 8:30 uur op school verwacht.
Rond 9:00 uur zullen we naar Hoogeveen vertrekken en om 14:00 uur zullen we weer terug zijn op school.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.
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
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.
Boekbespreking
Alle kinderen hebben een boek gekozen, waarover zij hun boekbespreking willen houden. We gaan in de
klas starten met het maken van een PowerPointpresentatie hiervoor. Het is voor de kinderen de eerste
keer dat ze een boekbespreking moeten houden. Wilt u daarom samen met hen kijken welk stukje uit hun
boek ze het beste kunnen voorlezen? Laat ze thuis het voorlezen ook hardop oefenen. Daarnaast is het aan
te raden om samen de PowerPointpresentatie te bekijken/controleren en ook te oefenen.
Groep 7/8
Boekbespreking
Alle kinderen hebben een boek gekozen, waarover zij hun boekbespreking willen houden. De planning is
gemaakt en de meeste kinderen zijn al begonnen met de PowerPoint. In de boekbespreking is voorlezen uit
het boek een verplicht onderdeel. Wilt u dit met uw kind oefenen?
Muzieklessen Scala
Vanaf maandag 25 oktober zal Scala 5 muzieklessen verzorgen in de groep.
Voorstelling
Donderdag 28 oktober hebben we een voorstelling op de Singelier. De voorstelling begint om 12.00 uur.
We lunchen iets eerder op school en gaan dan op de fiets naar de Singelier.
Huiswerk
Donderdag krijgen de kinderen het eerste huiswerkpakket mee naar. Iedere donderdag krijgen ze spelling,
begrijpend lezen en rekenen mee. Dit huiswerk moet de volgende donderdag weer mee naar school
worden genomen. We bespreken het dan samen.
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Dag van de Techniek
Dinsdag 23 november gaan we op de fiets naar Stad & Esch. Om techniek te promoten bij kinderen krijgen
we een afwisselend programma aangeboden door bedrijven en techniekdocenten.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 24 november
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