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Vooraf  
De herfstvakantie is weer afgelopen en dat betekent dat we in de komende weken de verschillende feesten 
gaan voorbereiden in de groepen. Verder brengen we u, in deze nieuwsbrief,  op de hoogte van alles wat er 
de komende maand speelt op onze school. Veel leesplezier gewenst. 
 
Team CBS Roosjenschool 
 
Agenda 
Woensdag 26 oktober   - dans workshop gr.7/8   
Woensdag 2 november   - dans workshop gr.7/8   
Woensdag 2 november   - gastles over Fairtrade gr. 7/8 
Donderdag 3 november   - start Nijntje-gymles gr. 1/2 
Maandag 7 november   - junior college Stad & Esch Diever gr.7/8  
Zaterdag 12 november   - tuinonderhoud  
Maandag 14 november   - 9.00 uur: Peutergym 
Donderdag 17 november  - inloopkwartier 
Donderdagmiddag 17 november - Studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij 
21-25 november   - in deze week staan de 10-minutengesprekken gepland 
Dinsdag 29 november   - beplanten bij-vriendelijk plein/ sportveld gr.7/8  
 
 
Afwezigheid leerkrachten 
Meester Bosscha  - maandag 7 november, hij werkt op vrijdag 11 november 
 
Juf Borrel   - maandag 7 november  (IB- congres)    
 
Afwezigheid juf Van der Tempel 
Zoals eerder al in een mail is gemeld, is juf Van der Tempel met ziekteverlof. Het herstel zal enige tijd 
vergen en haar afwezigheid gaat dus langer duren.  
Voor deze week en de komende weken is het gelukt om vervanging te vinden. 
Deze week is de vervanging als volgt geregeld: 
- woensdag: juf Karlijn Koopmann 
- donderdag: juf Maaike Otte 
- vrijdag: juf Monique Bakker 
  
Vanaf volgende week zal juf Maaike Otte de vervanging gaan doen op woensdag, donderdag en vrijdag. 
We heten juf Otte van harte welkom en hopen dat ze een fijne periode heeft op onze school. 
Juf Van der Tempel wensen we vanaf deze plaats beterschap en een voorspoedig herstel toe. 
 
 
Studiemiddag team 
Donderdagmiddag 17 november heeft het team een studiemiddag. We gaan dan verder met 
Talentontwikkeling bij kinderen. Deze scholing wordt verzorgd door mw. drs. Nienke Bouwman van de 
IJsselgroep. De kinderen zijn deze dag om 11.45 uur vrij.   
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Kind op maandag 
De komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:  
 
Week 43 : 24-28 oktober 
Thema: Een voorbeeld zijn 
Exodus 19,20:1-21 en Exodus 31:18 
God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven: Hij geeft 10 geboden waar ze zich 
aan moeten houden. Door zo te leven kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere 
mensen. De geboden worden door God zelf op twee stenen platen geschreven, als 
teken van het verbond.   
 
Week 44 : 31 oktober-4 november 
Thema: Wat nu? 
Exodus 32:1-20 en Exodus 34 
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en vragen 
Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes terugkomt ziet hij 
het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. God zegt 
dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan worden. 
   
Week 45 : 7-11 november 
Thema: Nu is het genoeg 
Numeri 11 en 12 
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en watermeloenen, 
nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is; hij laat kwartels uit de 
hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk  hun neus uit zal komen. Later hebben Mirjam en Aäron kritiek 
op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de 
mensen voegen, zodat ze verder kunnen trekken.  
 
Week 46 : 14-18 november 
Thema: Zie je het nog zitten? 
Numeri 13: 1-14 :9  
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met enorme 
vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners zijn 
somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer..  
 
Week 47 : 21-25 november 
Thema: Naar de overkant 
Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9 
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge 
berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de 
rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten in 
het land waar ze thuis zullen zijn.   
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Welkom 
Wat is het fijn om ook in deze nieuwsbrief weer leerlingen welkom te heten op onze 
school. 24 oktober is Liam Odendaal 4 jaar geworden en in november worden Lisa Kok 
en Cherise Huizinga 4 jaar. Liam, Lisa en Cherise, van harte welkom op de 
Roosjenschool. We wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd toe bij ons op 
school!  
 

 
Afscheid  
Helaas hebben we voor de herfstvakantie afscheid genomen van Danian en Stefin Rypkema, omdat ze zijn 
verhuisd. Danian, Stefin en Tineke, we wensen jullie alle goeds toe.  
 
Onze jarigen 
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:  
 
5 november - Nolan Simonis, groep 1 
9 november - Esther Tuin, groep 7 
11 november - Boaz Groen, groep 4 
13 november - Elva Visser, groep 2 
18 november - Jaro Hilberts, groep 2 
24 november - Danny Kappe, groep 2 
25 november - Noah Berghorst, groep 3 
26 november - Jelle Sminia, groep 8 
29 november - juf Vos 
30 november - Sophie Drenthe, groep 4 
 
 
Splitsing groep 1/2  
Vanwege de groei van onze school en dan m.n. in groep 1/2 hebben we van het bestuur extra 
formatieruimte gekregen om deze groep na de kerstvakantie te splitsen. We krijgen dan twee 
kleutergroepen. De sollicitatiecommissie is inmiddels  bezig met de procedure. We houden u op de hoogte.  
 
Alles-in-1  
Op dit moment zitten we in de alles apart weken, dit betekent dat er een apart lesboek met werkboek is. In 
dit boek komen alle taalonderdelen aan de orde met de nadruk op 
(werkwoord) spelling en grammatica. Vanaf 7 november starten 
we met het project ‘Kleding en sport’. In een aparte nieuwsbrief 
krijgt u hier extra informatie over.  
  
 
Peutergym 
Maandag 14 november is er om 9.00 uur Peutergym. Juf Ingeborg Hoge verzorgt dit weer. Zij laat de 
peuters ervaren hoe leuk het is om te bewegen door middel van klimmen, klauteren, met de bal spelen, 
dansen, springen en nog veel meer. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig. Iedereen is 
welkom! 
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Overige data dit schooljaar: 12 december, 23 januari, 20 februari, 27 maart, 15 mei, 19 juni en 17 juli.  
 
Fancy Fair   
Wat kunnen we terugkijken op een geweldige fancy fair! Het weer werkte deze dag goed mee, zodat we 
lekker buiten elkaar konden ontmoeten, meedoen aan spelletjes 
en activiteiten en natuurlijk in spanning zitten of het rad op ons 
nummer tot stilstand kwam! Verder was er voldoende te eten en 
te koop. Kortom, een dag om waardevol en dankbaar op terug te 
kijken.  
Het doel van deze fancy fair was naast ontmoeting natuurlijk het 
ophalen van geld voor ons nieuwe speeltoestel en dat is heel goed 
gelukt……….. we hebben €1300,00 uur opgehaald!! 
Kinderen, ouders, grootouders, familieleden en andere 
belangstellenden hartelijk dank voor jullie komst. Vanaf deze 
plaats willen we alle sponsoren bedanken voor jullie bijdrage en 
de fancy fair commissie en vele vrijwilligers voor jullie 
enthousiaste inzet. Het was geweldig! 

 
Tuinonderhoud 
Op zaterdagmorgen 12 november staat het volgende tuinonderhoud gepland. Dit wordt vanuit de 
schoolcommissie gecoördineerd. Op dit moment zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen. 
Vele handen maken licht werk, dus meld u door te mailen naar Frank Hilberts: frank.hilberts@gmail.com 
 
Bij-vriendelijk plein/sportveld 
Vanuit de werkgroep natuur-en milieueducatie hebben we een project over bijen gevolgd voor de 
zomervakantie. Bij dit project is ook gekeken naar ons plein en sportveld. Is onze schoolomgeving bij-en 
insectenvriendelijk? We hebben ons toen aangemeld om hier aandacht aan te besteden en bloemen en 
bomen te planten. Landschapsbeheer Drenthe voert dit uit. Inmiddels is er een plan gemaakt en zullen de 
kinderen van groep 7 en 8, op 29 november,  helpen met het planten hiervan.   
 
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   
 
Visual 
Als team hebben we gekeken naar onze visie en missie. Wat doen we , wat willen we bereiken en hoe 
geven we daar met elkaar vorm en inhoud aan. De uitkomst van deze bijeenkomsten is prachtig 
weergegeven in een visual. De visual hangt buiten aan de muur bij de hoofdingang en bij binnenkomst van 
de school. Zeker de moeite waard om eens te bekijken.  
 
Actie schoenendoos: 
Voor de vakantie hebben de kinderen een folder meegekregen van actie schoenendoos. 
Tijdens de Schoenendoosactie versieren de leerlingen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze 
zelf gekocht of verzameld hebben. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk 

http://www.roosjenschool.nl/
mailto:directie@roosjenschool.nl
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hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse 
verhalen.  Ook voor onze leerlingen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, 
bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat 
kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder.  
De dozen moeten worden ingeleverd voor 11 november.  
 
Bericht van derden: IVN 
                                             Zaterdag 5 november is weer de landelijke Natuurwerkdag. 

Ga met het hele gezin aan de slag voor natuur dichtbij  
 

Op De Hoekenbrink in het Drents-Friese Wold is werk voor jong en oud 
Voor de kinderen wordt er ook een leuke activiteit georganiseerd. 

 
 

Het natuurgebied De Hoekenbrink is één van de pareltjes in het zuidelijk deel van het nationaal park Drents-
Friese Wold, gelegen tussen Diever en Oude Willem. De Hoekenbrink is een uitgestoven laagte die zeer 
afwisselend is met droge en natte heide, een ven en kleine stukjes open zand. Begrazing met schapen en 
runderen moet voorkomen dat het gebied weer verandert in bos. Maar ondanks deze begrazing zijn er toch 
weer veel struiken en boompjes gaan groeien. 
Staatsbosbeheer in samenwerking met IVN Westerveld organiseert hier op 5 november een natuurwerkdag. 
Van 9.30 -14.00 uur gaan we met z’n allen aan het werk.  Aan de rand van het terrein komt een grote tipi-
tent met bankjes eronder te staan.  Daar kun je uitrusten, schuilen, en elkaar ontmoeten.  Ook zorgen wij 
voor koffie/thee/limo en een lunch met soep en broodjes. Voor de kinderen organiseert IVN-Jong 
Westerveld een leuke activiteit. 
Opgeven kan op de site:  www.natuurwerkdag.nl  → plaats:  Hoekenbrink 

 

Groep 1/2 
Welkom  
Wat zijn we weer blij met 3 nieuwe leerlingen in de groep: Liam Odendaal is op 24 oktober 4 jaar 
geworden. Lisa Kok en Cherise Huizinga worden in november 4 jaar en komen ook bij ons op de 
Roosjenschool. Wat fijn dat jullie bij ons op school komen/zijn en we wensen jullie een fijne tijd toe! 
 
Gymlessen 
Vanaf 3 november krijgen de kinderen van groep 1/2 op donderdagmiddag van de beweegcoaches van de 
gemeente “nijntje gymlessen” aangeboden. De kinderen gymmen dan op vrijdag niet, maar dus op 
donderdagmiddag. 

 
Groep 7/8 
Boekbespreking 
Tijdens de Kinderboekenweek is de boekbespreking geïntroduceerd en het rooster is ingevuld. De kinderen 
zijn al goed aan het lezen en bezig met de voorbereidingen voor de bespreking in de klas. Tijdens de 
boekbespreking is het voorlezen uit het boek een verplicht onderdeel. Wilt u dit met uw kind oefenen?  
 

http://www.natuurwerkdag.nl/
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Huiswerk 
Na de herfstvakantie krijgen de kinderen op donderdag een mapje met huiswerk mee. Het gaat om extra 
werk voor rekenen, spelling en begrijpend lezen. Het huiswerk wordt de daaropvolgende donderdag 
besproken.  
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 30 november    
                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 


