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De eerste week kerstvakantie

BELANGRIJKE DATUM

De eerste, verlengde week
kerstvakantie zit er bijna op.
Acht gezinnen hebben gebruik
gemaakt van de noodopvang.
Fijn dat de meesten onder
jullie het zelf hebben kunnen
regelen en oplossen. Op deze
manier konden wij de
noodopvang goed organiseren.
De leerkrachten hebben er een
gezellige en leuke week van
gemaakt!
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Vakantielezen
De feestdagen staan voor de
deur. Lekker even geen school
en leren, We kunnen ons
voorstellen dat je als ouder
geen zin hebt om je kind te
motiveren om te gaan lezen,
maar toch is het heel belangrijk
dat kinderen blijven lezen in de
vakantie. Als ze een poosje niet
hebben gelezen, merken we
een leesdip die weer moeilijk is
in te halen. Daag je kind
daarom op speelse wijze uit om
dagelijks even te lezen met een
van de leeschallenge
formulieren. Voor kinderen die
nog niet kunnen lezen kun je de
challenge gebruiken om voor te
lezen.

Tenslotte kun je ook heel
leuke (kerst)voorleesverhalen
vinden op de site:
https://devoorleeshoek.nl/inl
oggen/
Als je lid bent van de
bibliotheek, kun gratis
inloggen en genieten van heel
veel boeken. (dit kan alleen
op een computer, niet op een
tablet)
Heel veel leesplezier
toegewenst in de
kerstvakantie.
Juf Bianca
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Lockdown en verder
Op dit moment gaan we er nog vanuit
dat we 10 januari fysiek naar school
kunnen, al houden we er ook rekening
mee dat we op online lessen moeten
overstappen. We wachten de
persconferentie van 3 januari af.
Daarna zullen we communiceren over
het hoe en wat. Hou na de
persconferentie de berichtgeving dus
even in de gaten!

Fijne vakantie

“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

Wij willen iedereen
een fijne en gezellige kerst toewensen
en een liefdevol 2022.
Geniet van de vakantie, ondanks alle beperkingen.
We hopen iedereen gezond terug te zien in januari 2022!
Warme groet,
Team Obs De Rozebottel
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Kleurplaat

Pagina 5 van 6

Nieuwsbrief van school

.

