Nieuwsbrief
Oktober 2022

Vooraf
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Donderdag 29 september
Donderdag 29 september
Maandag 3 oktober
Maandagmiddag 10 oktober
17 – 21 oktober

- Fietsenkeuring
- Fancy fair van 15.30 – 18.30 uur
- 9.00 uur: Peutergym
- Studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij
- Herfstvakantie

Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha

- dinsdag 11 oktober (directieberaad TrEf)

Juf Borrel

- maandag 3 oktober (cursus IB)

Studiemiddag team
Maandagmiddag 10 oktober 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. De gymlessen vervallen deze dag voor alle
groepen.
Kind op maandag
De komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 39: 26-30 september
Thema: Hoe komen we hier uit?
Exodus 8:16-9:35, 10, 11 en 12:1-51
Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land: ongedierte, veepest, nare
plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van
Egypte de eerstgeborene. Dan zegt de farao dat Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt Mozes om voor
hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land, op weg naar een nieuwe toekomst.
Week 40: 3-7 oktober
Thema: Zijn wij vrij?
Exodus 14:9-31 en 15: 1-26
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer steeds achterna. Bij de
Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte
hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes een
lied van bevrijding.
Week 41: 10-14 oktober
Thema: Hulp is onderweg
Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18
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De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat Mozes met
zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader Jetro bij hem op bezoek.
Hij geeft Mozes wijze raad; Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn verantwoordelijkheid delen met
anderen.
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 tien 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 platen geschreven, als teken van het verbond.

Welkom
Volgende week wordt Julia Goeree vier jaar. En als je vier jaar wordt, mag je naar de
basisschool. Julia heeft al een paar keer meegedraaid, maar nu mag ze iedere dag
komen. Julia, fijn dat je bij ons op school komt en we wensen je een hele fijne tijd toe
met veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren. We feliciteren de volgende jarigen:
2 oktober
6 oktober
6 oktober
12 oktober
14 oktober
14 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober

Jayden Wijntjes, groep 1
Tim Flokstra, groep 8
Emma Zantinge, groep 3
Linde Dekker, groep 5
Siegrid Haveman, groep 7
Karlijn Visser, groep 4
Gijs Kok, groep 2
Jasper Braakman, groep 6
Danian Rypkema, groep 3

Allemaal een hele fijne, gezellige verjaardag gewenst!
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. Vorige week is er een advertentie uitgegaan waarin we vragen om een nieuwe collega.
Deze oproep is te vinden op onze website en ook op de website van stichting TrEf (www.trefonderwijs.nl)
We hopen natuurlijk op veel reacties. We houden u op de hoogte.
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Kinderpostzegels
Woensdag 28 september verkopen de kinderen van groep 7 en 8 weer de kinderpostzegels. De slogan voor
dit jaar is ‘Geef kinderen wind mee!’ We hopen dat u dit goede initiatief van kinderen voor een ander kind
steunt door iets te kopen of een donatie te doen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is van 5 t/m 16 oktober. Het thema is ‘ Gi-ga-groen’. Woensdagmorgen starten we
op het plein met de openingsdans en het voorlezen van het gedicht dat speciaal voor de
Kinderboekenweek is geschreven. We willen vragen of uw kind deze dag, voor zover mogelijk, groene
kleding kan dragen. Mag uw kind zijn/haar lievelings (prenten) boek (voorzien van naam) meenemen naar
school?

Alles-in-1
Op dit moment is in de school van alles te zien en te leren over ons
project Europa. De kinderen werken in hun boek en zoeken extra
informatie op. Dit delen ze met de groep. Op deze manier is ruimte
om kennis over dit project te delen en samen te verdiepen.
Reminder fietscontrole
Morgen, donderdag 29 september, kunnen de kinderen hun fiets weer laten keuren. Vorige week hebben
we hierover een mail gestuurd, waarin ook staat aangegeven waar naar gekeken wordt.
De donkere periode breekt weer aan en dan is een goede fiets natuurlijk belangrijk. Als DVL-school hechten
we veel waarde aan verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving.
Peutergym
Maandag 3 oktober 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!
Overige data dit schooljaar: 14 november, 12 december, 23 januari, 20 februari, 27 maart, 15 mei, 19 juni
en 17 juli.
Fancy Fair
Wanneer: donderdag 29 september van 15.30 - 18.30 uur!
Voor wie: alle kinderen en hun familie
Wat kunt u verwachten: rad van fortuin, lekker eten, verkoop van
zelfgemaakte spullen, gezelligheid, elkaar ontmoeten en nog veel
meer.......
De opbrengst van de fancy fair is voor ons nieuwe speeltoestel. Deze
is ondertussen geplaatst, dus u kunt hem bewonderen.
Bedankt (1)
Behalve het nieuwe speeltoestel hebben we ook twee nieuwe doelen
op het voetbalveld en twee nieuwe basketbalpalen. Deze hebben we
gekregen van de gemeente Westerveld. We willen de gemeente hier
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voor bedanken, want de kinderen maken er al veel gebruik van en hebben ontzettend veel plezier met de
nieuwe dingen.
Bedankt (2)
Natuurlijk moesten de doelen en de basketpalen geplaatst worden en moest de ondergrond voor het
nieuwe speeltoestel gereed gemaakt worden. En dat is gelukt door de hulp van een aantal enthousiaste
ouders. Een groot deel van de zaterdag zijn ze hier hard aan het werk geweest. Super! We willen jullie heel
erg bedanken voor deze hulp. Zeer gewaardeerd.
Dat geldt ook voor de ouders die afgelopen zaterdag op het plein bezig zijn geweest. Alles weer onkruidvrij
en aangeveegd. Ook jullie enorm bedankt voor de hulp.
Samen zijn we Roosjenschool en dit is er een heel mooi voorbeeld van!
Startgesprek Leerkracht-Ouder-Kind
Iedereen heeft ondertussen een uitnodiging ontvangen om in te schrijven voor het LOK-gesprek en er zijn al
veel afspraken gepland. De kinderen hebben allemaal het praatpapier al meegekregen.
Wilt u dit vooraf invullen? Dit papier geldt als leidraad voor het gesprek.
Voor de herfstvakantie willen we deze gesprekken afgerond hebben.
Groep 7/8
Boekbespreking
Tijdens de Kinderboekenweek introduceren wij de boekbespreking in de groep en maken een rooster. Alle
kinderen kiezen een boek, waarover zij hun boekbespreking houden. Misschien heeft uw kind thuis een
boek om hiervoor te gebruiken. Het mag ook een boek uit de schoolbibliotheek zijn. Tijdens de
boekbespreking is het voorlezen uit het boek een verplicht onderdeel. Wilt u dit met uw kind oefenen?
Survival
Vrijdagmiddag 7 oktober hebben we een survivalactiviteit in het bos. Na de lunchpauze fietsen we naar het
bos en rond 2 uur zullen we weer op school zijn. Denkt u aan laarzen/loopschoenen en geschikte kleding?
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 26 oktober
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