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Kanjer 25 jaar!
Kanjertraining bestaat dit jaar
25 jaar!
Je kunt, als school, een mooi
Kanjerpakket winnen.
En dat willen wij natuurlijk wel!
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We hebben tijdens de
kanjerlessen een paar foto’s
gemaakt en er een leuke
collage van gemaakt (bijlage).
Deze is opgestuurd naar de
Kanjertraining. Wie weet
ontvangen wij een leuk pakket.
Dan horen jullie dat uiteraard!
Met de Kanjertraining leren
kinderen, leerkrachten en
ouders zich op een positieve
manier te handhaven in sociaal
stressvolle omstandigheden.
Onder het motto: wat je
meemaakt is interessant,
vervelend of naar, maar hoe je
ermee omgaat is belangrijker,
dat vormt je. Reageer daarom
niet met haat, wraak, gezeur,
onverschilligheid of cynisme op
problemen die zich voordoen in
jouw leven. Doe je best er iets
van te maken.

De leerlingenraad
Ieder jaar worden er
verkiezingen gehouden voor de
leerlingenraad. Alle kinderen
kunnen zich hiervoor opgeven.
Er wordt dan op een
democratische manier gestemd
met een heuse stembus.
Dit jaar zitten de volgende
kinderen in de leerlingenraad:
Groep 5: Ziva
Groep 6: Feryel
Groep 7: Sanne
Groep 8: Lara

Zoek oplossingen waarmee je
elkaar en de situatie recht
doet. Oplossingen die in de
toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de
Kanjertraining
zijn: vertrouwen, rust,
wederzijds respect, sociale
redzaamheid,
ouderbetrokkenheid,
burgerschap, gezond gedrag
en duurzaamheid.
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Donker buiten? Lichten aan!
Donker buiten? Licht aan en gaan!
Het is herfst en dat betekent dat de
dagen steeds korter en donkerder
worden. Fietsverlichting is dan extra
belangrijk. Heb jij je fietsverlichting
al gecheckt?
Op www.lichtaanengaan.nl vind je een
handige checklist om te kijken of jouw
fietsverlichting in orde is. Zo fiets je
veilig naar school, de sportclub,
muziekles, vrienden en andere leuke
afspraken. En je voorkomt ook nog
eens een boete. Donker buiten? Licht
aan en gaan!

Op www.lichtaanengaan.nl vind je ook
andere handige tips over
fietsverlichting. Wist je bijvoorbeeld
dat extra verlichting, zoals knipperende
lichtjes en fietsslingers in je wiel, niet
is toegestaan?

Voorstellen
Hallo iedereen,
Mijn naam is Yvonne Hut – van den
Berg.
Samen met mijn man en kinderen woon
ik in Pesse.
Vanaf 15 oktober start ik met de
opleiding tot onderwijsassistent, het is
een zij – instroom traject.
Voorheen was ik pedagogisch
medewerker in de kinderopvang.
Na de herfstvakantie begint mijn stage
op de Rozebottel in groep 4 en ben ik
er elke dinsdag op de Rozebottel.
De bedoeling is dat stage eind 2022
volbracht is.

Ik hoop dat het een leuke leerzame tijd
zal zijn.

Met juf Margreeth heb ik al even kennis
gemaakt en ben ik erg benieuwd naar
de leerlingen.

Yvonne Hut

Tot na de herfstvakantie!
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School van de maand
In 2021 gaat zwembad de Dolfijn in
samenwerking met Sportief Hoogeveen
en de Woldenport door met de actie
school van de maand!
Obs De Rozebottel is deze maand de
“School van de maand”.
Leerlingen van onze school mogen in
de maand november gratis
zwemmen op:
woensdag van 14.00u – 19.00 uur
zaterdag
van 13.15 – 16.00 uur en
op zondag van 10.30u – 14.00 uur in
zwembad de Dolfijn.
Adres: Bentincksdijk 10 te Hoogeveen.
Zie voor meer info de bijlage

“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
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