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De besmettingscijfers zakken
nog niet snel genoeg. Voor ons
betekent dit dat we doorgaan
zoals we nu hebben
afgesproken. We zien dat de
regels en afspraken goed
worden nageleefd. Dat vinden
wij erg fijn. Helaas betekent
het wel dat we de feestmaand
iets kleiner moeten gaan
vieren. Geen ouders bij de
Sinterklaas- en kerstviering,
maar samen met de kinderen
maken we er wel een mooi
feest van! We zijn blij dat we
nog steeds fysiek naar school
kunnen gaan en onze lessen
kunnen geven zoals wij het fijn
vinden.
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Sinterklaas
Ook Sinterklaas moet dit jaar
natuurlijk rekening houden met
Corona en werkt zoveel
mogelijk vanuit huis. Maar hij
heeft ons gelukkig laten weten
dat hij graag langs wil komen
op de Rozebottel. Een
aankomst op het plein zit er
helaas niet in. Daarom gaan de
kinderen om half 9 gewoon naar
binnen en daar wachten we op
een bericht van Sint en zijn
Pieten. We laten ons verrassen
en maken er een leuk feest
van!!

Ook zijn we blij dat we
nauwelijks met besmettingen
te maken hebben. Geen
positieve tests onder de
leerlingen en medewerkers
tot nu toe. Dat zien we maar
als een geluk, want je hoort
om je heen wel andere
verhalen. Mochten er
medewerkers of leerlingen
positief getest worden, dan
zullen we jullie daar ook van
op de hoogte brengen.
Wanneer er ouders zijn die
positief getest zijn delen we
dit niet met alle ouders.
Binnen Wolderwijs is dit op
deze manier afgesproken.
Mocht je vragen hebben of je
ergens ongerust over maken,
mail of bel dan even. We
komen er dan vast samen uit.
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Voorstellen Leerlingenraad
Feryel (Groep 5)

Iris (Groep 6)

Mijn naam is Feryel Barelds. Ik ben 8 jaar
oud, zit in groep 5 van De Rozebottel in
Koekange. Mijn hobby’s zijn voetballen,
tik-tok kijken en spelen op het
schoolplein. En mijn lievelingskleur is
mintgroen, de kleur van mijn fiets. Het
lijkt mij leuk om in de leerlingenraad te
zitten, omdat ik dan misschien kan helpen
dingen te veranderen op school. Hierbij
kan ik de wensen van mijn klasgenoten
doorgeven. Ze willen een aantal dingen
extra op het schoolplein. Hier ga ik mijn
best voor doen.

Hoi, ik ben Iris ik ben 9 jaar ik zit in de
leerlingenraad omdat het mij leuk lijkt om
wat voor de klas te doen. voor de
nieuwsbrief met de leerlingenraad.
groetjes Iris.

Speeltuinvereniging ”De Hommel”
Wij zijn speeltuinvereniging
De Hommel. Al bijna 50 jaar.
Wij onderhouden de speeltuin in het
dorp, maar daarnaast organiseren we
ook elke schoolvakantie (behalve de
zomervakantie) een leuke activiteit
voor kinderen van 3 t/15 jaar.
Lijkt jou dat ook leuk, geef je dan
snel op en mis niks meer....
In de bijlage het opgaveformulier.
Tot snel dan,
speeltuinvereniging De Hommel
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Een grappige uitspraak!

Groep 1:
Kleuter tegen juf: Kom jij vandaag ook
op mijn moeders kinderfeestje? Want
zij is vandaag jarig 😉

Kanjertaal voor ouders

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

Hernieuwde poging tot contact met
het kind:
”Ik schrik van jouw gedrag. Zo ben jij
helemaal niet. Dit gedrag kan niet. Is
dit echt wat je wilt? Ik geloof het
gewoon niet”.
Hiermee refereer je aan het
werkelijke verlangen van je kind.
Probeer er achter te komen of je kind
wil stoppen met het
grensoverschrijdend gedrag.
Bij JA: ‘Daar ben ik blij om…..’
‘Dan ga je nu zitten en zie ik dit
gedrag niet meer!’
Op een geschikt moment, als alles
weer rustig is, kun je met je kind
bespreken wat er nu precies aan de
hand was.
Bij NEE: ‘Dat meen je niet. Ik wil dit
niet geloven van je!
Ik kom over vijf minuten terug. Denk
nog eens na of je werkelijk meent wat
je nu allemaal zegt.’
Je kind blijft volharden/doorgaan:
Je past een geschikte sanctie toe.
“Is dit echt wat je wilt?”
‘Ik schrik hier erg van. Je bent een
prachtige meid/ jongen. Ik houd van
je en begrijp hier niks van. Jij bent de
moeite waard, maar dit gedrag moet
echt stoppen.’

Het kind volhardt/gaat door:
Het kind moet naar een strafplek. Een
stoel, de trap of haar/zijn
slaapkamer. Het ‘gedrag’ wordt
geïsoleerd.
Keuze:
Na enige tijd ga jij naar het kind en
geef jij het de keuze:
‘Je doet weer gewoon mee, dan…’
(gewenste gedrag benoemen) Of
‘Je gaat door met dit gedrag, wat wil
je?’
Bij doorgaan:
‘Dat vind ik jammer, als jij kiest om
weer gewoon te doen mag je bij me
komen.’ Het kind doet pas weer mee
als het zelf kiest voor positief gedrag.
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