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Verdrietig nieuws
Afgelopen zondag ontvingen wij
het zeer verdrietige bericht dat
een oud-leerling van
De Rozebottel, Maud Hidding,
om het leven is gekomen door
een verkeersongeval.

BELANGRIJKE DATUM
25-04 Meivakantie

Wij wensen familie en vrienden
heel veel sterkte en kracht toe!

27-04 Koningsvoetbal
02-05 Suikerfeest
04-05 Dodenherdenking
05-05 Bevrijdingsdag
08-05 Moederdag
18-05 Schoolkamp 7/8
18-05 Schoolreis gr 1 t/m 6
20-05 Nieuwsbrief 18

In dit nummer:



Verdrietig nieuws
Vrijwillige
ouderbijdrage



Introductie vanuit de
directie/het team





Data inloopspreekuur
De Leerlingenraad
Bijlage:
-Voorstellen aan ouders
-JOGG Weetje Mei

Ouderbijdrage

Binnenkort gaat de
Oudervereniging de
vrijwillige ouderbijdrage
innen.
De exacte datum is nog niet
bekend. Het zal binnen nu en
drie weken zijn.
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Introductie vanuit de directie/het schoolteam
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn dit schooljaar gestart met het
project Kansen4kinderen.
Zie ook www.kansen4kinderen.nl.
We doen hieraan mee, omdat elk kind
het verdient om zich zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen.
We geloven dat dit project ons helpt
om dit doel nog beter te halen.

Samen met u als onze belangrijkste
samenwerkingspartner als het gaat
om de ontwikkeling van uw kind.
“Wolderwijs ontwikkelt”
Sinds april is een kansencoach aan
ons schoolteam toegevoegd in de
persoon van Lian Molema.
In de bijlage zal zij zich
voorstellen.

Data inloopspreekuur Kanscoach
Woensdag 11 mei:
8.15-10.15 uur
Dinsdag 17 mei:
13.00-15.00
Woensdag 25 mei:
8.15-10.15 uur
Maandag 30 mei:
9.00-11.00 uur
Woensdag 8 juni:
8.15-10.15 uur
Woensdag 15 juni:
13.00-15.00 uur
Maandag 20 juni:
13.00-15.30 uur
(gecombineerd met de inloop van
13.30-14.30 uur)
Woensdag 29 juni:
8.15-10.15 uur
Maandag 4 juli:
13.00-15.00 uur
Woensdag 13 juli:
8.15-10.15 uur
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Leerlingenraad
De leerlingenraad wil heel graag een
insectenhotel in het tuintje van de
school en we willen er nog bloemen
bij. Dit is goed voor de vlinders, bijen
en andere insecten.
Vraag:
Wij vragen of de ouders misschien nog
bloemzaadjes voor de school hebben,
want dat zou fijn zijn en die kunnen
wij gebruiken voor de bloementuin!
De zaadjes mogen jullie inleveren bij
de leerlingenraad en dat zijn:
Lara, Sanne, Feryel en Ziva.

“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

Leuk nieuws😊
Wij krijgen een octopuspaal en die
willen we graag op de plek van de
blauwe paal, want daar zit niks aan en
dat is een beetje saai. Deze is gekocht
van de tulpenbollenopbrengst.
Wij hebben spiegels voor in de school
besteld, zodat de kinderen met
beugels hun beugels goed kunnen doen
of het haar anders willen doen en in
elke klas komt een spiegel en in de
wc’s komt er ook een.

Oproep:
Wie wil helpen?
Wij zouden het heel fijn vinden als er
een ouder wil helpen met de spiegels
ophangen😊 Wie o wie? Even een
mailtje naar
Wie heeft een tosti ijzer voor ons?
Heeft er iemand nog een tosti ijzer
over?
Wij hebben toestemming om een keer
per maand een tostidag te hebben in
iedere groep.
Wanneer? Dat wordt nog overlegd.

Groetjes de leerlingenraad😊
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