Nieuwsbrief
September 2022

Vooraf
We zijn weer volop in bedrijf en we kunnen niet anders zeggen dan dat we na de vakantie goed zijn gestart
met elkaar. Vorige week hebben we u in een nieuwsbrief al op de hoogte gebracht van de lopende zaken.
Vandaag een nieuwsbrief met daarin de mededelingen voor de maand september.
Met elkaar zijn we op zoek om de lijnen zo kort mogelijk te houden. De nieuwsbrief is daar een voorbeeld
van. Maar schroom niet om met de leerkracht van uw kind te mailen of te bellen als daar de noodzaak of de
behoefte toe is. Iedereen veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief.
Team CBS Roosjenschool
Agenda
Maandag 5 september
Woensdag 14 september
Dinsdagmiddag 20 september
Woensdag 21 september
Donderdag 29 september
Afwezigheid leerkrachten
Meester Bosscha

Juf Borrel

- 9.00 uur: Peutergym
- Informatieavond van 18.30 – 19.30 uur
- Studiemiddag team, de kinderen zijn om 11.45 uur vrij.
- Inloopkwartier
- Fancy fair van 15.30 – 18.30 uur

- dinsdag 6 september (directieberaad TrEf)
- maandag 19 september, is dan aanwezig op vrijdag 23 september
- maandagmiddag 19 september (IB-platformgroep)

Studiemiddag team
Dinsdagmiddag 20 september heeft het team een studiemiddag. We gaan dan bezig met
Talentontwikkeling bij kinderen. Deze scholing wordt verzorgd door mw. Nienke Bouwman van de
IJsselgroep. De kinderen zijn om 11.45 uur vrij.

Kind op maandag
De komende maand zijn we bezig met de volgende thema’s en verhalen:
Week 36 : 5-9 september
Thema: Help!
Exodus 1 en 2:1-15
Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de
Israëlieten, leven daar nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de faroa bang is dat het
volk zich tegen hem zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid. De
moeder van Mozes legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de dochter van
de farao. Mozes groeit op aan het paleis, maar moet later vluchten.
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Week 37 : 12-16 september
Thema: Samen met jou
Exodus 3 en 4
Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht om de farao te gaan
vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met hem mee te gaan.
Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn.
Week 38 : 19-23 september
Thema: Moet ik naar jou luisteren?
Exodus 5:1-6:9 en 7:14-8:15
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze door
God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, komen er
plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de farao luistert nog
steeds niet.
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.
Van harte gefeliciteerd (1)
Wat een prachtig bericht: in de zomervakantie is Ele Joris geboren. Ele is het zoontje van Jan en Constance
Ott en van grote broers en grote zussen Ibe, Milda, Anthea en Aris.
Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie als gezin veel geluk met elkaar.
Van harte gefeliciteerd (2)
En nogmaals geweldig nieuws, want deze week is Cloë geboren. Cloë is het dochtertje van Lennart en
Evelien van der Hoorn en zusje van trotse broer Quinten en trotse zus Hailey. Van harte gefeliciteerd en
geniet met elkaar van dit prille gezinsgeluk.
Welkom
Deze maand wordt Manoah Kloeze 4 jaar en dat betekent dat je naar school mag.
Manoah, wat fijn dat je komt en we wensen je een hele mooie tijd toe op de
Roosjenschool met veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Onze jarigen
Deze maand zijn er weer feestjes te vieren. We feliciteren de
volgende jarigen:
4 september
7 september

- Ibe Ott, groep 5
- Madelief Bakker, groep 8
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11 september
15 september
20 september
26 september
29 september

- Welmoed Onderwater, groep 6
- Albert Benthem, groep 5
- Merci Grmalem Goitam, groep 5
- Quinten van der Hoorn, groep 5
- Nathan Groen, groep 3

Allemaal een hele fijne, gezellige verjaardag gewenst!
Activiteitenkalender
De activiteitenkalender is klaar en ligt nu bij de drukker. U ontvangt z.s.m. een exemplaar.
Overzicht adressen ten telefoonnummers en formulier privacy
Deze week ontvangt u het formulier waarop u het overzicht van de uitwijkadressen kunt invullen. Ieder
kind uit het gezin krijgt een formulier mee zodat wij onze administratie per groep compleet hebben. Ook
het formulier over de Privacy krijgt u dan voor uw kind(eren).
Wilt u deze formulieren voor 16 september invullen en weer meegeven naar school?
Alles-in-1
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 met hun eigen insteek (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. We zijn dit jaar
gestart met week 1 van Alles apart en we zullen in de derde week starten met onze eerste project: Europa.
Voor dit project zijn we nu al op zoek naar aankleding en decoratie voor in de hal en de klaslokalen. Meer
informatie over dit thema krijgt u in een speciale nieuwsbrief bij de aanvang van het project.
Schoolfruit
We zijn weer ingeloot om deel te nemen aan Schoolfruit.
Dit betekent dat de kinderen vanaf volgende week 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. Het fruit wordt op maandag geleverd. De fruitdagen zijn 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.
Peutergym
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Maandag 5 september is er om 9.00 uur weer 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!
Data dit schooljaar: 5 september, 3 oktober, 14 november, 12 december, 23 januari, 20 februari, 27 maart,
15 mei, 19 juni en 17 juli.
Informatieavond
Woensdag 14 september is de informatieavond. Tijdens deze avond willen we laten zien waar we dit
schooljaar mee bezig gaan. We hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet. Aan de hand een
strippenkaart gaan de kinderen vertellen wat er gedaan wordt in hun groep. De leerkrachten zijn aanwezig
om deze informatie eventueel aan te vullen. We verwachten dus deze avond alle kinderen en hun ouders.
De informatieavond is van 18.30-19.30 uur. Iedereen van harte welkom!
Inloopkwartier
Woensdag 21 september is er inloopkwartier.
Tijdens het inloopkwartier kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren) nemen. Zij laten dan zien
waar ze mee bezig zijn. Om 8.45 uur is er koffie/thee in de gemeenschapsruimte en is er de mogelijkheid
om – als ouders - elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Iedereen weer van harte welkom.
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
wordt geplaatst in de week van 19 september, dus u kunt hem
bewonderen tijdens de fancy fair.

Startgesprek Leerkracht-Ouder-Kind
Ook dit jaar starten we in alle groepen met het leerkracht-ouder- kind gesprek. Doel van dit gesprek is dat
de leerkracht zicht krijgt op de verwachtingen t.a.v. het onderwijs in dit schooljaar van de kinderen en hun
ouders.
Dit gesprek is het startpunt en gedurende het schooljaar volgen er nog een aantal kind/coachgesprekken.
De startgesprekken willen we voor de herfstvakantie afronden. De leerkrachten van uw kind(eren) nemen
contact op om een moment te plannen.
Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een praatpapier. Wilt u dit vooraf invullen? Dit papier geldt als
leidraad voor het gesprek.
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Bericht van buiten: Kinderkoor Joy

Kinderkoor “Joy” zoekt nieuwe leden!
Hou je van zingen en gezelligheid en zit je in groep 3 t/m 8? Dan is kinderkoor “Joy” wellicht iets voor jou!
“Joy” betekent blijdschap / vreugde, dat is wat we als kinderkoor uit willen stralen!
We zingen christelijke liedjes van bijvoorbeeld: kinderopwekking, Elly &Rikkert, Marcel en Lydia Zimmer en
Make Some Noise Kids. We oefenen de liedjes en maken er gebaren en soms dansjes bij.
We oefenen 1 keer per 2 weken op maandagmiddag van 15.45 – 17.00 uur in de Kruiskerk te Diever.
Kom gerust een keertje kijken of je het leuk vindt!
De komende data zijn: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november en 12 december 2022
Groeten Léonie Wolters en Anouk Derks
(meer info en opgave: lwoltersdewolf@gmail.com / 0521-351690 / 06-23407380)

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 28 september
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