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SCHOOLJAAR:2021-2022

Start schooljaar
We mogen weer!
Wij hopen dat iedereen terug
kan kijken op een heerlijke en
ontspannen vakantie.
Afgelopen week hebben we
hard gewerkt om de lokalen
weer in te richten en alles klaar
te zetten. De eerste lessen zijn
voorbereid. Het team van De
Rozebottel is er klaar voor!
Jullie ook?
BELANGRIJKE DATA:
23-08 Eerste schooldag
24-08 OV verg.
27-08 Nieuwsbrief 2

HVO/GVO lessen
In dit nummer:
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Bijlage
- Giga speelfestijn KIA
- Beslisboom

Deze lessen voor groep 5 t/m 8
worden gegeven op dinsdag.
10:30 – 11:15 uur Groep 5/6
11:15 – 12:00 uur Groep 7/8
HVO-Humanistisch
Vormingsonderwijs
GVO- Godsdienstig
Vormingsonderwijs
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Gymrooster
De gymdagen blijven op maandag (gr 1-8)
en op woensdag (gr 3-8).
Denken jullie samen met jullie kinderen
aan gepaste kleding en schoenen?
Maandag
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Woensdag
Groep 3 en 4 9:30 uur – 9:15 uur
Groep 5 en 6 9:15 uur – 10:00 uur
Groep 7 en 8 10:30 uur – 11:15 uur

Coronamaatregelen
We zijn blij dat we kunnen starten
zoals we ook geëindigd zijn. We
hoeven niet meer met gescheiden
groepen te werken. Dus lekker samen
buiten spelen, in de gang werken,
levelwerkgroep gaat weer van start.
Ook worden de HVO- lessen en GVOlessen weer fysiek gegeven op school.
Luizencontroles gaan weer
plaatsvinden na de vakanties. Dit
zullen we in eerste instantie wel
buiten doen. Het wordt steeds een
beetje meer zoals we graag willen
werken.
Het snottebellen beleid is ook weer
aangepast. Leerlingen met een lichte
neusverkoudheid mogen gewoon naar
school. Wanneer de klachten
verergeren of wanneer er andere
klachten bijkomen zoals hoesten of
keelpijn dan moet men wel
thuisblijven. Dan is het testen of
wachten tot het kind 24 uur
klachtenvrij is. (zie hiervoor ook de
beslisboom in de bijlage)

Waar we ons nog wel aan houden is
regelmatig handen wassen, hoesten en
niezen in de elleboog en tussen
volwassenen 1,5m afstand. We blijven
dus voorlopig de leerlingen op het plein
opvangen net als voor de
zomervakantie. Wanneer we kinderen
naar binnen laten brengen kunnen we
de 1,5m niet garanderen. We verzoeken
jullie om als ouders onderling ook de
1,5m afstand te houden. Groep 1 naast
de heg bij het speelgoedschuurtje.
Groep 2 op het kunstgras achter de heg,
Groep 3/4 bij het nieuwe speeltoestel.
Groep 5/6 bij het podium. Groep 7/8
links van de hoofdingang. Vanaf 8.15 uur
kunnen de kinderen komen. Om 8.25 uur
verwachten we dat iedereen er is zodat
we naar binnen kunnen gaan en op tijd
met de lessen kunnen starten.
De informatie-avond op 20 september
gaat fysiek niet door omdat we met
zoveel ouders de 1,5m afstand niet
kunnen garanderen. We zullen de
informatie van de groepen (foto’s of
filmpjes of power point of documenten)
digitaal versturen.
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Vervolg coronamaatregelen
De startgespreken zullen nog online
plaatsvinden. Deze staan gepland in
week 36 (6 tot 10 september). U
ontvangt hiervoor een uitnodiging van
de groepsleerkrachten.
We wachten eerst even af hoe het
gaat met het aantal besmettingen na
de vakanties. Zodra de cijfers het
toelaten en de 1,5m wordt afgeschaft
bekijken we de situatie opnieuw.

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Welkom!
Groep 1: Yinhte en Dylan
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

Groep 3: Joella
Heel veel leerplezier bij ons op de
Rozebottel!
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