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Korte nieuwsbrief
Weinig nieuws,
korte berichtjes,
veel leesplezier,
fijn weekend!

De versierploeg
BELANGRIJKE DATA
16-11 GMR
19-11 Nieuwsbrief 8

De school ziet er bij ieder
thema en bij de seizoenen altijd
leuk uit! Er hangen momenteel
paddestoelen (herfst) en spoken
(halloween) in de school.
Dit wordt gedaan door een paar
enthousiaste ouders:
Nathalie Kuik
Wendy Loef
Ofelia Verduijn
Miranda Everts en
Annegre de Boer
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De versierploeg
De leerlingenraad
Kanjertraining
Voorstellen
Leerlingenraad

De kinderen en de
leerkrachten genieten er heel
erg van. Zelfs schoolbezoekers
zeggen vaak: “Wat ziet het er
gezellig uit, zeg!”
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Voorstellen leerlingenraad
Sanne en Lara stellen zich voor. De
volgende keer komen Feryel en Ziva
aan de beurt.

Hallo,

Ik ben Sanne.
En ik zit in groep 7.
Ik zit voor de eerste keer in de
leerlingenraad.

Ik ben Lara,
En ik zit in groep 8.
Ik zit voor de 2de keer in de
leerlingenraad.
En vind het erg leuk om te doen, en ik
heb veel ideeën.

Het lijkt me erg leuk om te doen.
En heb veel ideeen voor de bloemen
tuin/groenten tuin en ik wil het
schoolplein nog leuker maken.

Bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel of
dat tostidag weer terugkomt.
En ik wil graag kijken wat we met de
groenten/ bloementuin gaan doen.

-Sanne

-Lara

Hallo,

Voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Manon Zaagman, ben 14
jaar oud. Ik woon in De Wijk en heb 1
broer en 2 broertjes.
Ik zit op het Terra College in Meppel en
doe de richting Kader GL, klas 3.
Deze snuffelstage is bedoeld om te
kijken of ik het leuk vind en of het iets
is voor mijn toekomst, maar vooral om
te kijken hoe het is om in een groep 2
klas te werken.
Al heel lang wil ik kleuterjuf worden of
in een kinderopvang werken.
In mijn basisschool jaren heb ik heel
vaak geholpen in verschillende klassen
en bij de opvang heb ik baby’s en
peuters verzorgt. Ik pas ook erg graag
op in mijn vrije tijd.

Ik ben ook erg creatief en vind dingen
uit Tekenen en lezen doe ik graag. Met
mijn vrienden en vriendinnen ga ik vaak
op pad. Ik ben goed op de computer,
wat ik ook heel graag doe.
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Beeldenpark De Havixhorst

De groepen 5 t/m 8 hebben een bezoek
mogen brengen aan deze mooie
beeldentuin.
De kinderen kregen een rondleiding,
een film over de geschiedenis en een
goede uitleg dat kunst voor iedereen
verschillend is, wat is kunst eigenlijk?
Het thema: contrast

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”
Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

Groep 5/6 heeft zelfs uitleg gekregen
over de drie transparante dieren
vooraan in de tuin van de kunstenares
die het heeft gemaakt! Loes Heebink
uit Kolderveen. Heel bijzonder!
Daarna een speurtocht in het
beeldenpark. Spelend leren dwars door
de collectie. Met verrassing voor de
goede oplossing.
Beeldenpark De Havixhorst is gratis
toegankelijk en behalve op
maandag iedere dag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
Een aanrader!

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