Nieuwsbrief 14
03-04-2020
SCHOOLJAAR:2019/2020

Bedankt ouders en leerlingen
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En dan is er een verlenging van
de maatregelen. In ieder geval
tot aan de meivakantie niet naar
school, dus onderwijs op afstand.
We kunnen het in deze tijden
niet vaak genoeg zeggen;
Bedankt voor jullie inzet en
flexibiliteit. Bedankt voor jullie
medewerking en daadkracht.
Jullie als ouders zorgen ervoor
dat het onderwijs thuis
voortgezet wordt. Jullie als
leerlingen werken elke dag trouw
aan de taak. Jullie willen leren
en verder ontwikkelen. Al is het
thuis niet altijd even makkelijk,
jullie doen enorm je best en
gaan ervoor. Wat fijn om dit te
zien en te horen. Wat kunnen we
samen veel bereiken. Houd vol!

In dit nummer

Gouden krachten



Op dit moment geen lokaal vol
enthousiaste leerlingen. Geen
volle kapstokken en vrolijke
kinderen in de gang. Niet even in
de groep praten over het
weekend, over de belevenissen
van de kinderen. Even geen
verjaardag vieren met z’n allen in
de klas. Wat missen we het vragen
stellen, het maken van grapjes.
Maar ook niet even het
schouderklopje kunnen geven aan
de leerlingen of je collega. Wat
missen we iedereen! Afgelopen
weken is er heel veel werk verzet.
We willen het onderwijs zo
‘gewoon’ mogelijk door laten
gaan.
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Iedereen heeft z’n schouders
eronder gezet. Dat geeft maar
weer aan dat we gouden
krachten hebben op De
Rozebottel. Ik heb ontzettend
veel bewondering voor de
vindingrijkheid van de
medewerkers, de creativiteit en
de initiatieven die er in korte
tijd uit de grond zijn gestampt.
Ook onze medewerkers
verdienen een groot
compliment.
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Hallo allemaal!
Het is dan nog net niet zo
sensationeel als een maandlanding, of
zulk groot nieuws als de val van de
Berlijnse muur, maar het komt in de
richting.
Het speeltoestel staat!!! en hoe, hij
staat al enkele dagen te "shinen" in de
zon.
Wij als OV zijn apetrots dat dit gelukt is
en wij zijn ontzettend dankbaar voor
iedereen die geholpen heeft dit
mogelijk te maken. Daarmee heb ik het
niet alleen over de geweldige hulp die
wij vrijdag en zaterdag hebben mogen
ontvangen, maar in de eerste plaats ook
even over de (Oud) OV-leden. Al met al
heeft dit traject een kleine tien jaar in
beslag genomen, van het eerste idee
tot de laatste schroef die er zaterdag in
werd gedraaid.
In het najaar van 2019 hadden wij de
financiering bijna rond, helaas was
begin 2019 het speeltoestel ineens 1400
euro duurder geworden vanwege een
prijsverhoging die al 5 jaar niet was
doorgevoerd, dit bracht nog extra
spanning op het wel of niet door laten
gaan van de bestelling van het
speeltoestel. Wij hebben als OV
uiteindelijk in december besloten het
toestel wel te bestellen, deels uit eigen
middelen om maar niet nog een
prijsverhoging op te lopen.
In maart zou het toestel geleverd of
gehaald kunnen worden.
Maart 2020, het speeltoestel plaatsen
kwam in gevaar door een wereldwijde
pandemie die ineens erg hard om zich
heen greep. Wij wilden geen risico's
lopen om op deze manier het corona te
verspreiden, maar uiteindelijk is er
besloten om het speeltoestel toch te
plaatsen met een klein groepje.

Dinsdag 17 maart hebben wij het
toestel opgehaald en vrijdag en
zaterdag is er met man en macht
gewerkt aan de plaatsing er van. De
hulp van de uitgedunde groep
vrijwilligers was enorm. Zonder hun
was dit nooit gelukt.
Doordat er ook vrijwilligers waren
die de lunch verzorgden kon de
bouwploeg optimaal doorwerken en
kregen we zowaar in 2 dagen het
toestel geplaatst.
Het resultaat mag er zeker zijn en
al vele kinderen hebben het toestel
reeds uitgeprobeerd. (zorgen jullie
er als ouders wel voor dat het er
niet te veel worden?)
De oplevering / overdracht naar
School zal ergens dit schooljaar
hopelijk nog plaats kunnen vinden
met een officieel momentje.
Nogmaals enorme dank aan alle
vrijwilligers voor dit fantastische
resultaat bestaande uit 1045
onderdelen!!
Groet,
.
Ouder
Vereniging de Rozebottel.
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Nieuws uit alle groepen
✓ Groep 1 & 2

Mijn werkplek thuis

Ouders/verzorgers van groep 1 en 2,
Als eerste wil ik beginnen met een
pluim voor jullie!!
Wat doen jullie het goed! Want
ineens zit je met je kind/kinderen de
hele dag thuis en dan wordt er ook
nog verwacht dat je je kinderen thuis
lesgeeft!
Ik zou ook met de handen in het
“haar” zitten als mij gevraagd werd,
ga die mevrouw maar eens netjes
knippen….. brrr, dat heb ik nog nooit
gedaan! Dus ik snap heel goed hoe
het voelt! Maar jullie doen het
fantastisch!
Dit zie/lees ik in alle mails en foto’s
die ik krijg.

Jullie geven de kinderen de ruimte
en de mogelijkheid om de
opdrachten, gegeven in de film, uit
te voeren, TOP!!
Samen staan we sterk!!!

Mijn werkplek op school

✓ Groep 3 & 4
Wij hebben gisteren een tweede
belronde langs alle ouders gehouden.
Bedankt voor alle positieve reacties
en wat fijn om te horen en te zien
dat iedereen gezond is! Ja…. we
hebben bijna iedereen gezien, via
Teams!! Wij als leerkrachten vonden
dat heel fijn. Even kletsen met
kinderen en ouders. Een verbinding
via internet is een groot voordeel van
deze tijd nu we niet naar school
kunnen gaan. Sommige ouders
werken thuis, anderen zijn beide
buitenshuis aan het werk en hebben
creatieve manieren voor opvang
gevonden, maar na twee weken
kunnen we wel concluderen dat
iedereen zijn draai min of meer
gevonden heeft.
De nieuwe huiswerktasjes zijn weer
uitgedeeld en de weektaken
verzonden. Voor de meesten een
houvast en soms wordt de weektaak
als druk ervaren. Dat is zeker niet de
bedoeling. De “vrije” dag in de
weektaak is bedoeld om alles naar
eigen tijd in te delen.

Daarnaast sturen we andere
opdrachten voor bewegen en IPC.
Deze opdrachten kun je samen met
het gezin doen. Plezier met elkaar
en leren inéén. Volgende week
sturen we o.a. weer een nieuwe IPC
opdracht mee en een gotd raadsel.
Gezellig samen bezig zijn, succes
met het oplossen!!
Vanaf volgende week gaan we
elkaar vaker zien via Teams, wij
hebben er zin in. Een verbinding op
afstand om zo toch bij elkaar te
kunnen zijn!!
Bianca en Bernadette.
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✓ Groep 5 & 6
Lieve kinderen, ouders/verzorgers,
Wat zijn wij blij! Twee weken lang
enthousiaste kinderen en ouders via
de mail, app of telefoon. Iedereen
doet zijn/haar uiterste best om alles
te begrijpen en iedereen wil het
graag goed doen. Heel erg knap en
fijn! Vanmorgen hebben we onze
eerste vergadering via ‘teams’ gehad
en werkelijk waar ALLE kinderen
waren aanwezig! Iedereen heeft
elkaar geholpen om erin te komen en
uiteindelijk hebben we een heel lang
kringgesprek kunnen voeren! Wat zijn
wij trots! Veel kinderen gaven aan,
dat ze de school en alle
klasgenootjes erg missen. Wij, als
juffen, missen jullie ook heel erg.
Gelukkig kunnen we nu videobellen.
Dat voegt heel veel toe. Lara en Iris
zijn jarig geweest en hebben hun
verjaardag thuis moeten vieren
zonder bezoek. Het is voor de
kinderen heel anders, voor de ouders
en ook voor de leerkrachten, maar
samen komen we verder en zullen we
ook zeker wat bereiken!
Warme groet, Ankie & Susanne

✓ Groep 7 & 8
Corona-tijd, bijzonder en bijzonder
leerzaam. Na een week
huiswerkopdrachten op papier te
hebben gemaakt is groep 7 en 8 voor
de volle 100% over op digitaal
onderwijs. De Microsoft Teams
omgeving is een volledige online
omgeving geworden. Opdrachten
maken, instructievideo’s bekijken en
elke dag om 8:30 uur een
opstartvergadering zijn dagelijkse
bezigheden voor groep 7/8. Ook is er
tijd en ruimte voor plezier. Zo nu en
dan worden er uitnodigingen gemaakt
voor het spelen van games en worden
er leuke liedjes gedeeld.

De kinderen en de juffen en
meester worden elke week
handiger met het omgaan met de
digitale wereld. Laten we van deze
periode leren en toch hopen dat we
snel weer terug kunnen naar de
klas.
Groetjes uit groep 7 en 8
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CJG
“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 is een bijzondere situatie waarin
we met elkaar verkeren. Iedereen zit
momenteel zoveel mogelijk thuis. Dit
kan gezellig zijn, maar wanneer de
maatregelen langere tijd aanhouden,
kan dit ook voor extra spanning zorgen.
Het kan zijn dat je als ouders vastloopt
in het aanbrengen van structuur, de
interactie met je kind, of dat er vragen
ontstaan rondom het gedrag van je
kind. Als schoolmaat-schappelijk
werkers zijn wij in deze periode ook te
benaderen voor vragen en tips.

Schroom niet contact te zoeken als je
hier behoefte aan hebt.
Op alle werkdagen zijn er
maatschappelijk werkers bereikbaar
via het algemene nummer van Welzijn de Wolden: 0528 – 37 86 86.
Mijn specifieke werkdagen als
contactpersoon van het CJG
verbonden aan uw school zijn:
maandag t/m woensdag.
Telefoonnummer: 06-44288919.
Wij wensen u alle goeds en vooral ook
een goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Lian Molema

