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De beste wensen
Wij wensen iedereen een heel
fijn en gezond 2021. Alleen
samen kunnen we er een succes
van maken!
Wij hopen dat iedereen heeft
genoten van de vakantie en
fijne feestdagen heeft gehad.
Het team was er in ieder geval
klaar voor om de onlinelessen te
verzorgen!
BELANGRIJKE DATA:
Rustige maand 😊

Schoon schoolplein
Wat een fijne verrassing toen er
maandag toch een paar
collega’s op school kwamen om
filmpjes op te nemen voor de
kinderen. Een schoon
schoolplein. Een onbekende
heeft ons plein geveegd
waarvoor hartelijk dank!
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Sportdag
Afgelopen week hebben we
met heel Wolderwijs besloten
dat de sportdag gehouden
wordt op eigen locatie met
alleen eigen leerlingen. We
gaan dus dit jaar niet naar De
Wijk voor een gezamenlijke
sportdag. Een gezamenlijke
sportdag levert veel
verplaatsingsbewegingen op,
veel verenigingen en
vrijwilligers ondersteunen de
sportdag, dus ook veel
volwassenen op locatie.

Daarnaast ben je met
meerdere scholen aanwezig
en krijg je het mengen van
leerlingen. We hebben dit nu
al besloten omdat normaal
gesproken de voorbereidingen
al in volle gang zijn en het nu
nog onzeker is hoe de situatie
er in het voorjaar uitziet. We
hopen dat we onze eigen
sportdag wel kunnen houden.
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De eerste online week
De eerste week zit erop. En wat zijn
we trots! Niemand zit te wachten op
thuiswerken. In maart ging het ook
best wel goed, maar we waren maar
wat blij dat we weer fysiek naar
school mochten. Maar we moeten ook
samen het virus bestrijden dus we
hebben onze schouders er weer onder
gezet. We willen graag de kwaliteit
hoog houden. Natuurlijk liep het niet
altijd direct goed. Liep het systeem
even vast of was het programma
overbelast. We moesten allemaal even
wennen. Maar we hebben na de eerste
lockdown ook veel geleerd en hebben
ons verder ontwikkeld.

Wat is het fijn om reacties, foto’s en
berichtjes te krijgen van de leerlingen
van ½ met hoe goed ze bezig zijn.
Maar ook de leerlingen van groep 3-8
doen het goed. We zien de leerlingen
heel hard werken en ze zijn
enthousiast. Ze zijn keurig op tijd
online en volgen de lessen. Het
programma is net als in de klas. Het
levert prachtige beelden op. De
leerkrachten zijn heel tevreden. De
kop is eraf en het gaat vast elke dag
nog beter. We wachten vol spanning 12
januari af. Blijven we in lockdown of
mogen we weer naar school?

Sport JIJ ook?’ afgerond op De Rozebottel
“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

Het project ‘Sport JIJ ook?’ heeft als
doel om meer kinderen aan het
sporten te krijgen. Daarnaast is er
door Gemeente De Wolden besloten
om ook te kijken naar de deelname
aan culturele activiteiten zoals
muziekles of dans.
Het project is erop gericht om
drempels weg te nemen voor kinderen
om lid te worden van een sport- of
muziekvereniging. Problemen zoals
vervoer, financiën of het vinden van
de juiste activiteit leiden ertoe dat er
nog steeds veel kinderen zijn die hier
niet aan mee kunnen doen. Kinderen
die niet bij een vereniging zitten,
kunnen vanuit het project hulp krijgen
om een leuke sport- of
cultuuractiviteit te vinden en om deze
ook daadwerkelijk te gaan beoefenen.

Op De Rozebottel is dit project
uitgevoerd in groep 6 in
samenwerking met sportfunctionaris
Maike Heus.
Resultaten groep 6:
- De sportdeelname is maar
liefst 92%
- De cultuurdeelname is 46 %
Ondersteuning
Alle kinderen moeten de
mogelijkheid hebben om te sporten
of deel te nemen aan culturele
activiteiten. De sportfunctionaris en
cultuurcoach van de gemeente
kunnen helpen bij het vinden van
een geschikte activiteit of bij
financiële belemmeringen. Voor
vragen kunt u contact opnemen via
sport@dewolden.nl
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