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Oktober 2021

Beste ouders, verzorgers,
De eerste weken na de zomervakantie zitten er weer op. We zijn gestart met de ‘gouden weken’ voor de
groepsvorming. Deze weken werden onderbroken door een quarantaineperiode. Na deze periode, met
gelukkig geen extra besmettingen, hebben we de draad weer opgepakt. Op dit moment merken we dat de
kinderen hun plekje al aardig hebben gevonden in de groep. In het RTL- nieuws hebben wij meegewerkt
aan een item over de versoepelingen in het onderwijs. Een aantal activiteiten zal ook weer voorzichtig
worden opgestart. In deze nieuwsbrief brengen we u op hoogte van alles wat speelt op onze school.
Team CBS Roosjenschool
Bijlage bij deze nieuwsbrief
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage van toegevoegd van gymvereniging DOS in Diever/Dwingeloo.
Zij organiseren in de herfstvakantie een leuke activiteit voor de kinderen.

Agenda
4 en 5 oktober
Maandag 11 oktober
Woensdag 13 oktober
Woensdag 13 oktober
18 – 22 oktober
Woensdag 27 oktober
Donderdag 28 oktober

: Audit
: Peutergym, alleen voor de eigen opvang
: excursie groep 7/8 Drents archief
: excursie groep 1/2 Miramar
: herfstvakantie
: studiedag TrEf, de kinderen zijn de hele dag vrij
: vergadering schoolcommissie

Afwezigheid teamleden
Juf Geertsma

: dinsdagmiddag 5 oktober (cursus flitsbezoeken)

Meester Bosscha

: dinsdag 5 oktober (directieberaad TrEf)
: dinsdagmiddag 5 oktober (cursus flitsbezoeken)

Juf Borrel:

: maandag 11 oktober (opleiding IB)

Vanuit het team
We kunnen melden dat juf Zantinge in blijde verwachting is van hun eerste kindje. Wij feliciteren juf
Zantinge en haar man Michiel van harte met dit mooie nieuws. Haar verlof zal ingaan na de kerstvakantie.
Op dit moment loopt er een aanvraag voor vervanging van dit verlof.
Welkom
We mogen weer 3 nieuwe kinderen en hun ouders begroeten op onze school. Jayden Wijntjes wordt op 2
oktober 4 jaar. Wat fijn dat je dan bij ons op school komt Jayden.
Linde en Elisa Dekker komen na de herfstvakantie bij ons op school. Linde komt in groep 4 en Elisa in groep
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5. Linde en Elisa, wij hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op onze school. Wij wensen jullie en jullie
ouders een hele fijne tijd op de Roosjenschool.
Audit
We werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar doen we de goede dingen en doen we deze
goede dingen goed? Om op deze vraag een antwoord te krijgen zal er volgende week maandag en dinsdag
door een extern bureau een audit worden uitgevoerd. Twee auditoren gaan de school op verschillende
terreinen waarderen. Dat zullen ze doen door klassenbezoeken af te leggen, door gesprekken te voeren
met kinderen, team, intern begeleider en directeur en door het onderzoeken en analyseren van gegevens
en documenten. Naar aanleiding hiervan zal een waarderend rapport worden opgesteld, waarin ook
aanbevelingen voor verbetering en verandering opgenomen zullen worden.
Kind op Maandag
In de komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 39: 27 september– 1 oktober
Thema: Is dit eerlijk?
Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug
wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de kudde: de
zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte
dieren geboren worden.
Week 40: 4 – 8 oktober
Thema: Maken we het goed?
Genesis 31:25-35, 31:43-54 en 32: 1-22
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan – maken
ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob
stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen maken?
Week 41: 11 – 15 oktober
Thema: Hoe sterk ben jij?
Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een
onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau en
Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven.
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?
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Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren.
We feliciteren de volgende jarigen:
2 oktober
6 oktober
6 oktober
14 oktober
14 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober

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

Allemaal een hele fijne verjaardag!
Kinderpostzegels
Woensdag 29 september verkopen de kinderen van groep 7 en 8 weer de kinderpostzegels. We hopen dat
u dit goede initiatief van kinderen voor een ander kind steunt door iets te kopen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is van 6 t/m 17 oktober. Het thema is ‘ Worden wat je wil’. We willen vragen of alle
kinderen hun lievelings (prenten) boek willen meenemen naar school.
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!
Startgesprek Leerkracht-Ouder-Kind
Inmiddels hebben de meeste gesprekken plaats gevonden. Een nieuwe vorm van een startgesprek. Als
team hebben we het als waardevol en verassend ervaren. De leerdoelen die de kinderen hebben
aangegeven, zullen worden meegenomen in de kindgesprekken, waar we dit schooljaar mee starten.
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.
Schoolfruit
Als ‘Gezonde School’ hebben we weer 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. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.
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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
Nieuws van derden:
De walvisroute – maak het missende bord
In de achtertuin van Zeemuseum Miramar is een route met borden waarop allerlei vragen over walvissen te
vinden zijn. Om de route te bezoeken heb je geen kaartje nodig, de toegang is vrij.
Weet jij de antwoorden op de verschillende vragen?
Er is nog één plek vrij voor een nieuw bord. Weet jij een goede vraag en het antwoord dat nog mist?
Schrijf de vraag en het antwoord op en maak er een tekening of schets bij. Misschien win je en komt jouw
inzending op een nieuw bord.
Stuur je inzending voor 1 januari naar: info@miramar-zeemuseum.nl
Groep 1/2
Welkom
Volgende week komt Jayden bij ons in de groep. Wat fijn dat je komt. We wensen jou een hele fijne tijd toe
met veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
Stagiares
Het komende schooljaar hebben wij in onze groep twee stagiaires. Hieronder stellen zij zich even aan u
voor.

Hallo,
Mijn naam is Miryanna de Jong en ik ben 17 jaar. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent en ik zit
nu in het tweede jaar daarvan. Ik vind het hartstikke leuk om met de kinderen te werken en veel
nieuwe ervaringen op te doen. Daarom zal ik het hele jaar aanwezig zijn op de donderdag en
vrijdag om te helpen bij groep 1 en 2!
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Hallo,
Ik ben Jaime, ik ben 18 jaar en woon in Geeuwenbrug. Ik ben in het
afgelopen jaar, na het afronden van mijn HAVO, begonnen aan de
Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs. Dit doe ik in Zwolle bij
Windesheim.
Ik zit in mijn 2e leerjaar en loop in dit leerjaar ook stage. Dit doe ik bij jullie
op school voor de komende periode in groep 1 en 2.
Naast mijn opleiding en stage besteed ik veel vrije tijd aan mijn vrienden en
ga ik vaak wandelen met mijn hondje, een Jack Russel.
Met vriendelijke groeten,
Jaime van Beurden

Hulp gevraagd
Op woensdag 13 oktober staat een excursie over plastic soep gepland naar Zeemuseum Miramar in
Vledder. De excursie is van 11.30 tot 13.30 uur. We hebben hiervoor wel vervoer nodig. Welke ouders
zouden willen rijden op deze dag? Graag even een mailtje, met vermelding hoeveel kinderen er in de auto
kunnen, naar h.vandertempel@trefonderwijs.nl.

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?
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Museumbezoek Drents archief
13 oktober gaan we met de bus naar het Drents archief voor een lesprogramma over de slavernij. De
kinderen worden die dag om 8.15 uur op school verwacht. De tas met eten en drinken nemen we mee.
Muzieklessen Scala
Vanaf maandag 25 oktober zal Scala 5 muzieklessen verzorgen in de groep.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 26 oktober
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