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Eerste schoolweek
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De eerste week zit erop. Wat is
het fijn om iedereen weer te
zien. De eerste letters in groep
3 zijn geleerd. Gerekend in alle
groepen maar ook nog heerlijk
even samen buiten gespeeld.
Want dat mag weer. En wat is
het mooi om te zien hoe de
groepen samen spelen. Groot en
klein.
We hebben veel tijd gestoken
om elkaar goed te leren
kennen. Groepsvorming aan het
begin van het schooljaar is erg
belangrijk.

Dus kennismakingsspelletjes
gedaan.
Op naar week twee!

Traktaties
In dit nummer:





Eerste schoolweek
Traktaties
Luizenouders gevraagd
25 jaar in het
onderwijs

Vanaf dit schooljaar hoeven de
traktaties niet meer
voorverpakt te zijn. Willen
jullie er wel voor zorgen dat
het jarige kind de traktaties
zelf mee kan nemen naar
binnen. Alvast Bedankt!
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Luizenouders gevraagd
Na iedere vakantie komen de
luizenouders in actie. Tijdens de les
komen de ouders in de groepen en
controleren de leerlingen. Het is zo
gebeurd.
Wie heeft zin om zich aan te sluiten bij
de luizengroep?
Stuur dan even een mailtje naar
susanne.eveleens@wolderwijs.nl

25 jaar in het onderwijs

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Al 25 jaar in het onderwijs. Waar blijft
de tijd? Deze jaren zijn
voorbijgevlogen. Een reden dat het
een prachtig beroep is in het
onderwijs. Elke dag is anders, je hoeft
je nooit te vervelen. Wat fijn dat je
dan een bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van kinderen, maar ook
aan de ontwikkeling van het team. Het
onderwijs blijft altijd in beweging.

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

Ik heb genoten afgelopen woensdag.
Door het team en alle kinderen in het
zonnetje gezet. Ik ben toegezongen en
heb prachtige cadeaus mogen
ontvangen, ook namens alle ouders.
Heel mooi, waren wel, de 2 vazen met
de eerste oogst uit onze schooltuin. Ze
staan prachtig!
Bedankt voor de hele mooie dag en de
waardering van iedereen.
Chantal
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