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Bedankt!
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De eerste week is achter de rug.
Langzaam komt de structuur en
het overzicht weer terug. De
eerste filmpjes van de
leerkrachten zijn gedeeld. Maar
ook de eerste reacties en foto’s
van kinderen krijgen we terug.
Wat is iedereen goed aan het
werk!
Wij willen jullie als ouders heel
erg bedanken. Bedankt voor de
flexibiliteit, het aanpassen aan
de situatie, het meedenken en
meehelpen. Wat fijn om
regelmatig een compliment te
krijgen dat we goed bezig zijn.
Perfect zal het niet zijn,
effectief niet altijd.

100-ste leerling!
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Nieuws groep 1&2
Zwembad De Slenken

Formatie
Centrale eindtoets
groep 8

Speeltoestel

Vanaf 18 maart hebben we 100
leerlingen op De Rozebottel. Trots
op het aantal leerlingen. Trots op
de groei in tijden van Krimp. Trots
op dat ouders onze school vinden
en het vertrouwen hebben om hun
kind(eren) aan ons over te dragen.
Een basisschool periode duurt toch
wel 8 jaar.
Maar naast dat we heel blij zijn
met dit aantal is het voor de
100e leerling wel heel vervelend.
Nick Veen had er heel veel zin in.
Hij keek uit naar de eerste dag bij
ons op school. Hij mocht dan
eindelijk naar de basisschool. En
nu zit hij thuis, net als de rest van
alle leerlingen in Nederland. Zo’n
start had je niet kunnen
bedenken. Maar Nick, als de
school weer open is zullen we je
met open armen ontvangen en
doen we het feestje alsnog!

Maar op deze manier leren de
leerlingen ook wat volharding is,
communiceren op een andere
manier, aanpassingsvermogen.
Een paar van de persoonlijke
doelen vanuit IPC. We als team
zijn trots op de samenwerking
tussen ouders, leerling en team!
Jullie krijgen het er maar even
bij. Of je even wilt
ondersteunen en begeleiden bij
het thuiswerken? Geen opleiding
voor gevolgd, maar het moet wel
even gedaan worden. Heel, heel
erg bedankt! Ook voor jullie
complimenten.
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Formatie 2020-2021
We hebben op De Rozebottel te maken
met een groei van het aantal
leerlingen. Onze onderbouw groepen
stromen vol. Dat betekent dat we heel
zorgvuldig hebben gekeken naar hoe de
formatie er volgend jaar uit kan gaan
zien. Inmiddels zijn de eerste
berekeningen vanuit het ministerie
binnen en hebben we een
groepsindeling kunnen maken.
We hebben voldoende formatie om te
starten met 5 groepen.
Volgend schooljaar gaan we werken
met:
- Groep 1 /2
- Groep 1 /2
- Groep 3 /4
- Groep 5/ 6
- Groep 7/ 8

Dat betekent dat de leerlingen uit
groep 1/2 verdeeld kunnen worden
over 2 groepen. Hoe we de
leerlingen precies gaan verdelen
weten we op dit moment nog niet.
Dat is een heel zorgvuldig proces
waar we goed de tijd voor willen
nemen.
Naast de 5 groepen blijft er nog tijd
over voor de levelwerkgroep en de
coaching door Susanne.
Dit zal alleen niet meer wekelijks
zijn, maar om de week.
Nu we de groepsindeling klaar
hebben, kunnen we verder kijken
naar de leerkrachten.
Wie gaat wat doen.
We houden jullie uiteraard op de
hoogte als er weer ontwikkelingen
zijn.

Heel fijn dat we 2 kleutergroepen
kunnen maken!

Centrale eindtoets groep 8
Centrale eindtoets groep 8
Minister Slob heeft besloten dat de
centrale eindtoets (groep 8) niet
wordt afgenomen.
Hij geeft in een brief aan de tweede
kamer aan dat op er dit moment veel
gevraagd wordt van de leraren,
schoolleiders en ander onderwijzend
personeel. Ze vangen kinderen op
van ouders met vitale beroepen en
ze organiseren onderwijs op afstand
voor de kinderen die thuis zitten. Het
is mooi om te zien dat zoveel leraren
en schoolleiders zich hier met al hun
creativiteit voor inzetten. De
minister wil dit ook in de richting van
de Kamer benadrukken hoe zeer hij
dit waardeert.
De corona-crisis vraagt om
prioritering. De prioriteit in het
basisonderwijs ligt op dit moment bij
de organisatie van het onderwijs op
afstand. Dit vergt op dit moment
veel energie van de leerkrachten.
Daarom heeft minister Slob besloten
dit jaar geen eindtoets af te nemen
bij de leerlingen van groep 8.

Een ingrijpend besluit die minister
Slob niet licht heeft genomen. Alle
leerlingen hebben afgelopen weken al
het voorlopig schooladvies gekregen.
Omdat de eindtoets dit jaar niet
afgenomen wordt zullen deze
adviezen dit jaar niet worden
bijgesteld. Het afgegeven schooladvies
wordt daarom nu voor alle leerlingen
definitief. Het schooladvies bepaalt op
welk niveau leerlingen mogen starten
op een middelbare school. Minister
Slob vraagt basisscholen nu om hun
leerlingen in samenwerking met de
scholen voor voortgezet onderwijs op
een andere manier zo goed mogelijk
voor te bereiden op hun aanstaande
overstap naar het voortgezet
onderwijs. Op de middelbare scholen
zal vervolgens in het nieuwe
schooljaar goed gekeken worden of
kinderen op de juiste plek zitten. Daar
zal hij nadere afspraken over maken
met het voortgezet onderwijs.
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Nieuws uit groep 1 & 2
Wat een rare, bijzondere,
onwerkelijke week!!!! Wel op school,
geen kinderen, heel stil en maar
bedenken hoe we dit gaan
aanpakken. Samen met het team
hebben we maandag keihard gewerkt
om alles voor elkaar te krijgen, zodat
de kinderen vanaf dinsdag thuis
konden werken.
Voor groep 1 en 2 was dit nog wel
een uitdaging, want zij hebben geen
werkboeken voor rekenen en taal. Bij
ons in groep 1 en 2 werken we bijna
niet met werkbladen, omdat het voor
de ontwikkeling van vaardigheden
voor taal en rekenen zo belangrijk is
om dit met concreet materiaal te
doen. Maar ja, we konden moeilijk
allerlei ontwikkelingsmaterialen in
dozen meegeven aan de kinderen.
Dus toch maar gekozen voor een
werkboekje (weektaak) over Pasen.
De kinderen vinden dit gelukkig vaak
erg leuk!
Daarnaast speelde het idee om
iedere dag een filmpje te maken voor
de kinderen. Het idee begon simpel,
filmpje met de telefoon en dan naar
de groepsapp. Dat was wat ik kon
tenminste. Maar meester Koen, onze
ICT’er, riep meteen: Een eigen You
Tube kanaal!!! ????maar dat wil ik
niet en gaat mij ook niet lukken!!!
Meester Koen heeft (met heel veel
geduld…) uitgelegd hoe het werkt en
geholpen met het aanmaken van een
You Tube kanaal.

Dus woensdag zat ik er klaar voor,
1e filmpje veel te lang, nu kom je
er achter hoeveel je praat, (mijn
eigen kinderen lagen slap van het
lachen, want dat roepen zij al
jaren…..) 2e en 3e poging werkte de
link niet, en dan heb ik het nog niet
over alle keren dat ik het over heb
gedaan, omdat ik niet tevreden was!
Maar goed, alles went en het is
gelukt!
En de kinderen zijn er blij mee! Er
komen heel veel leuke, grappige
mails, foto’s en filmpjes binnen met
activiteiten die de kinderen thuis
doen, prachtig!! En het heeft
allemaal met tellen, cijfers, letters,
sorteren, knippen, kleuren, rijmen,
auditieve synthese, motoriek en
beweging te maken. Kortom alle
doelen komen ruimschoots aan
bod!!!
Het is voor Nick heel jammer dat hij
nog niet kan starten bij ons in de
groep, Nick is woensdag 4 jaar
geworden. En niet onbelangrijk:
Nick is onze 100e leerling!!!! Dit
gaan we zeker nog vieren!
Yasmijn zou maandag zijn begonnen
aan haar wendagen, Dione zou de
25e voor het eerst meedraaien en
Owen en Noa op 1 april. Vooral voor
jullie hopen we maar dat we gauw
weer naar school kunnen en alles
weer gewoon is.
Maar dit hopen we natuurlijk voor
iedereen! Help elkaar en wees lief
voor elkaar!!
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Zwembad De Slenken
Zwembad De Slenken
Nog een paar weken en het zwembad
gaat weer open.
Een bommetje maken, springen van
de duikplank of glijden van de
glijbaan, het kan allemaal weer
vanaf zaterdag 25 april.
A, B en C diploma halen? Wij geven
op de maandag, woensdag en
zaterdag zwemlessen.
De lessen voor survival diploma 1, 2
en 3 zijn eenmaal in de week. De
kinderen leren extra vaardigheden
zoals een vriendje uit het water
redden, in een boot klimmen en er
weer koprollend uit, etc.
En dit jaar hebben we iets nieuws !!!!
Snorkelen!!! De kinderen leren
zwemmen en drijven in het water
met flippers en ademhalen door de
snorkel, zodat ze de
onderwaterwereld kunnen bekijken
door de duikbril.

Speeltoestel
Zolang het past in de richtlijnen van
het RIVM en de eisen van de
overheid wordt er aan het
speeltoestel gewerkt. Wat zou het
mooi zijn dat als we weer naar
school kunnen, we kunnen spelen
op het nieuwe speeltoestel. Omdat
er dringend verzocht is niet
allemaal op het plein te komen
kijken zodat een kleine groep
vrijwilligers veilig aan het werk kan
hier alvast wat foto’s. We willen
toch allemaal even meegenieten
met voorbereidingen en de opbouw
van ons speeltoestel.

Deelnemers moeten in het bezit zijn
van een B diploma. Oordoppen zijn
verboden.
Zeemeerminzwemmen Leren zwemmen
met een vin, daarna opdrachten in het
water om zo snel mogelijk te leren
zwemmen als een echte zeemeermin.
Deze lessen starten vanaf 22 juni 2020.
Deelnemers moeten in het bezit zijn
van een B diploma. Opgave/meer
informatie: www.zwembaddeslenken.nl
Ook voor de volwassenen hebben wij
leuke activiteiten, zie website.
Tot ziens in ons mooie zwembad!!!
Team De Slenken
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“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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