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Er staan meerdere feesten voor
de deur. En ondanks de Covid-19
moeten we natuurlijk ook
feestjes vieren. We zijn nu aan
het kijken hoe we de feesten
goed, Corona proof en leuk voor
de kinderen kunnen organiseren.
Dit jaar zonder ouders.
Sint Maarten; we maken met
groep 1 t/m 4 een lampioen.
Groep 5 t/m 8 is op vrijwillige
basis. De leerlingen uit groep 1
t/m 4 lopen wel een optocht
door de school en langs onze
overburen. Ze zingen en maken
muziek en nemen uiteraard hun
eigengemaakt lampion mee. We
bellen NIET aan. Dat wij als
school lampionnen maken
betekent niet dat we stimuleren
om op 11 november langs de
deuren te lopen. De lampion is
ook prachtig te gebruiken als
sfeerverlichting bij de voordeur
of in je huis.

Sinterklaas; We hopen dat
Sinterklaas wel onze school wil
bezoeken. We houden geen
intocht bij school met kinderen en
ouders. Als hij met zijn pieten
onze school bezoekt komt hij
stilletjes naar binnen en legt een
bezoekje af in alle groepen. Even
kort in de bovenbouw en met een
programma in de onderbouw.
Uiteraard met alle richtlijnen in
ons hoofd; geen handen schudden,
1,5 meter afstand, etc.
Kerst; We willen de kerstviering
op school vieren in de eigen groep.
Liefst wel met een kerstdiner. Hoe
we hier vorm aan gaan geven zijn
we nog aan het onderzoeken.
We houden jullie via de
nieuwsbrief op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Panelgesprekken
In onze jaarkalender staan
panelgesprekken gepland.
Gesprekken met ouders over de
dagelijkse gang van zaken onder
het genot van een kopje koffie.
Wat leeft er, wat speelt er?

Op dit moment gaan deze
gesprekken niet door. Er komen
geen ouders in school, zeker niet
onder schooltijd. Zodra de tijd en
het virus het weer toelaat gaan
we zeker deze gesprekken
oppakken.Mochten jullie toch
vragen en/of opmerkingen
hebben dan mogen deze altijd via
de mail gesteld worden.
Directeur.rozebottel@wolderwijs.
nl.
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Leerlingenraad
De volgende leerlingen
vertegenwoordigen de leerlingenraad van
Obs De Rozebottel:
- Groep 5: Feryel Barelds
- Groep 6: iris Hof
- Groep 7: Jill Bennink
- Groep 8: Niek Scheerhoorn
In de volgende nieuwsbrief gaat de
leerlingenraad zich voorstellen.
Heel veel plezier, met jullie taak, dit
schooljaar!

Sfeercommissie
Zo fijn om als leerkracht de school
binnen te lopen en alles is weer
versierd in een leuk thema.
Wij, de kinderen en het team, worden
daar erg blij van!
De sfeercommissie bestaat uit de
volgende ouders:
Natalie Kuik
(Jorrit gr 2/Sanne gr 4)
Diana Koppers
(Anastasia gr 3)

Bedankt!
Juf Bernadette heeft een prachtig
boeket, van ouders en kinderen,
mogen ontvangen! Daarvoor wil ze hen
graag bedanken. Ze is er erg blij mee
en het boeket staat prachtig 😊!
(zie foto)

Luizencontrole
In verband met Covid-19 vindt de
luizencontrole nog niet op school
plaats. Normaal gesproken doen we
dit na elke vakantie. Willen jullie in
de herfstvakantie thuis even goed
controleren op luizen en/of neten?
Alvast bedankt.

Wendy Loef
(Stijn gr 2)
Ofelia Verduijn
(Floortje gr 3/Bram gr 6)
Miranda Everts
(Maud gr 2)
Annegre de Boer
(Djurre gr 2/Jinthe gr 5)
Bedankt voor jullie enthousiaste inzet!
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Corona
De besmettingen blijven oplopen en we
hebben dan ook zeer regelmatig contact
met elkaar over alle afspraken van het
RIVM, maar ook over de afspraken
binnen Wolderwijs/onze school.
Bij alles wat we doen staat veiligheid
bovenaan. Een aantal afspraken die we
nu hebben gemaakt zijn:
- Bijeenkomsten met ons eigen team
mag nog fysiek in school op gepaste
afstand in een goed geventileerde
ruimte.
- Bijeenkomsten van OR/MR etc. gaan
voorlopig digitaal.
- Bijeenkomsten van bv directeuren,
coördinatoren etc. gaan voorlopig
digitaal.
- Trainingen met alleen eigen team met
één trainer mogen doorgaan.
- Scholing/trainingen met andere
scholen gemengd gaan niet door.
We willen niet dat teams/groepen
gemengd zijn
- Lessen zoals HVO en Scala die
structureel in het rooster zijn
opgenomen gaan door. Dit is een
onderdeel van het lesprogramma

- Incidentele gastlessen gaan niet door.
(mocht het een gastles buiten betreffen
beoordelen we het per keer)
- Stagiaires van Pabo of
onderwijsassistenten mogen komen. Zij
zijn een meerwaarde voor de school en
zorgen ervoor dat ons vak ook later
uitgevoerd kan worden.
- De directeuren van Wolderwijs volgen
een auditopleiding. Zij zouden ook op
scholen van onze stichting proefaudits
uitvoeren in het kader van hun opleiding.
Deze gaan voorlopig niet door!
De afspraken die al eerder zijn gemaakt
blijven staan; denk aan geen ouders in
school of op het plein, oudergesprekken
digitaal, etc. Ik snap dat het soms
verwarrend kan zijn en dat er soms
vragen ontstaan. Ook kan het zijn dat u
met een afspraak niet eens bent. Wij
moeten met 50% van de informatie 100%
afspraken maken. Wij zetten de
veiligheid van uw kind en ons team
boven alles.

Terugkeer uit een risicogebied
De herfstvakantie staat voor de deur en
toch een moment dat mensen er wel op
uit trekken. In tijden van Corona is dit
vaak wel wat lastiger en moeten wij ons
ook aan regels houden. Dus voor alle
duidelijkheid nog even het volgende;
- Ouders/verzorgers die terugkeren uit
een land of een gebied met een oranje
of rode risicokleur, moeten bij
thuiskomst 10 dagen in quarantaine.
- Dit geldt ook als de risicokleur tijdens
de reis is veranderd naar rood of
oranje.
- Kinderen mogen wel naar school,
tenzij het flinke verkoudheidsklachten,
keelpijn, hoesten en/of koorts heeft.

- Een kind blijft ook thuis als een
huisgenoot van het kind koorts heeft
(boven 38 graden Celsius) en/of last
heeft van benauwdheid.
- Ouders mogen hun kinderen, tijdens
hun eigen 10 dagen quarantaine, NIET
zelf brengen of halen. Hiervoor zul je
anderen moeten vragen.
Wij verzoeken ouders/verzorgers
rekening te houden met de veiligheid
van al onze medewerkers zodat wij het
onderwijs op een veilige en
verantwoorde wijze voort kunnen
zetten
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‘Sport JIJ ook?’ van start op De Rozebottel
Alle kinderen de mogelijkheid om te
sporten
Het project ‘Sport JIJ ook?’ heeft als
doel om meer kinderen aan het sporten
te krijgen. Het project richt zich op het
wegnemen van drempels voor kinderen
om lid te worden van een
sportvereniging. Problemen zoals
vervoer, financiën, handicaps of het
vinden van de juiste sport leiden ertoe
dat er nog steeds veel kinderen zijn die
niet sporten. Kinderen die niet bij een
sportvereniging zitten krijgen vanuit
het project hulp om een leuke sport te
vinden en om deze ook daadwerkelijk
te gaan beoefenen.

Herfstpotje maken
Eerst een mooie boswandeling maken
en herfstbladeren zoeken 😊
Zoek in huis een mooi potje die je kunt
beplakken.
Zorg ervoor dat de buitenkant van de
pot goed schoon is.
De bladeren moeten vochtig zijn,
anders blijven ze niet plakken.
Smeer Mod Podge (verkrijgbaar bij de
Xenos) op de pot en wacht totdat dit
kleverig wordt. Plak hier een blad
tegenaan en druk het stevig aan.
Smeer nu ook Mod Podge over het blad
heen.
Begin in het midden van het blad en
werk langzaam naar buiten toe.
Doe dit heel voorzichtig, want het blad
mag niet verschuiven.
Herhaal dit totdat de pot helemaal
versierd is.
Laat dit een paar uurtjes drogen. Dan
heb je een heel mooi herfstpotje 😊

De Rozebottel
Na de herfstvakantie wordt er een
vragenlijst afgenomen bij de leerlingen
uit groep 6. Op basis van de resultaten
worden, uitsluitend na toestemming,
kinderen en ouders gericht benaderd
om tijdens een gesprek de drempels om
te sporten te bespreken. Met de
kinderen die niet sporten en hun ouders
wordt naar een oplossing gezocht,
waarbij eventueel ook gekeken wordt
naar alternatieve activiteiten. Heeft u
bezwaren tegen het contact of vragen
over het project, benader dan de
groepsdocent van uw kind.
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Nieuws uit groep 1
De afgelopen weken hebben we gewerkt
met het thema 'zo spelen wij'. De
kinderen hebben materialen en hoeken
in de klas ontdekt en ervaren dat je met
'doen alsof' heel leuk kunt spelen. Ook
hebben we geoefend met regels en
afspraken die gelden om goed met
materiaal, maar vooral ook om goed met
elkaar om te gaan. Niet altijd
gemakkelijk, maar wat hebben ze al veel
geleerd! Na de herfstvakantie beginnen
we aan het thema ........... (dat
verklappen we nog niet 😉)

Nieuws uit groep 2
Wat hebben we de afgelopen 8 weken hard
gewerkt in groep 2! We zijn natuurlijk
begonnen met allerlei werkvormen die te
maken hebben met groepsvorming en
Kanjertraining. Mede hierdoor is het een
groep die heel fijn kan samen spelen en
werken, trots op de kanjers van groep 2!! De
kinderen hebben vertrouwen in elkaar, je
ziet dit terug in de vrijheid waarin ze een
rol spelen op het podium, in het
poppentheater en het spelen als ober,

Nieuws uit groep 3 en 4
We hebben de afgelopen weken veel
geleerd. De tijd is omgevlogen!
In de kinderboekenweek met het thema "En
toen?" hebben we tijd besteedt aan het
maken van een eigen boekje en veel
leesboeken verslonden.
Spannende verhalen over ridders en
dinosaurussen werden voorgelezen en
bekeken. Ook zijn er prachtige tekeningen
gemaakt van kastelen, ridders en
jonkvrouwen.
Na de vakantie gaan we weer van start met
IPC.
Nu eerst......... fijne vakantie!!

kok of gast in het restaurant, prachtig!!
Deze Unit van IPC gaan we vrijdag afsluiten
en starten na de herfstvakantie weer met
een nieuwe. We zeggen nog niet waar we
over gaan werken…..maar… is het prachtig
herfstweer en komen jullie toevallig in het
bos….alles is welkom.
Hele fijne vakantie en blijf gezond!
Juf Karin en juf Elly

Pagina 6 van 6

Nieuwsbrief van school

Groep 5 en 6
Groep 5 en 6 heeft deze periode heel
veel gelezen en aan Kanjerlessen gedaan
Met Kanjertraining leren ze door
spelvormen zich steeds beter te uiten
naar elkaar toe en oog te hebben voor
elkaar. We zien echt veel vooruitgang!
Kinderen willen elkaar graag helpen en
durven ook te vragen aan elkaar om
hulp.
Voor Lezen doen we het project
Leesvreters van de Bibliotheek. We lezen
samen 10 verschillende boeken en
schrijven recensies over deze boeken. Er
doen 10 scholen uit Wolderwijs aan mee.
Kinderen kunnen reageren op elkaars
reviews. Dit is erg leuk. Er hoort ook een
quiz bij. Elke week moeten we twee
vragen beantwoorden over een van de
tien boeken. We staan momenteel zelfs
bovenaan, omdat Noa ook nog de mening
van de week had geschreven.

En afgelopen woensdag was de start van de
Kinderboekenweek. Het thema is En
toen....... Het gaat over geschiedenis, en
we zijn er maar meteen ingedoken. We
hebben een verhaal vertelt over een steen
door de geschiedenis. De kei vertelt zelf
zijn geschiedenis en wat hij om zich heen
ziet door de verschillende tijdvakken. We
hebben het gehad over zwerfkeien. Hoe
kwamen ze hier, wat hebben ze
meegemaakt wat zouden ze hebben gezien.
Daarna hebben we zwerfkeien bekeken en
een sculptuur van een steen ( met een
gezicht) uit het steentijdmuseum van de
vader van Juf Ankie en we hebben een
gedicht/verhaal over een kei geschreven en
geschilderd. Het is al weer het vierde
gedicht dat we hebben geschreven.
We maken er dit jaar een poëziemap van.
Fijne vakantie en take care,…
Juf Susanne en Juf Ankie

Groep 7 en 8
“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

De eerste periode na de zomervakantie zit
erop en het is alweer herfstvakantie.
Normaal gesproken niet een periode
waarin we allemaal Cito’s hebben, maar
dit schooljaar wel. Door deze intensieve
periode kunnen de kinderen wel wat
speeltijd gebruiken! Gelukkig is de
vakantie aanstaande.

Fijne vakantie!
De eerste periode zit er alweer op.
Fijn om samen op school te zijn. Maar
ook fijn dat we nu een weekje vrij
hebben. Even geen school maar leuke
dingen doen. Pas goed op jullie zelf en
geniet.
Hele fijne vakantie en gezond weer
terugkomen!

Tijdens deze week, de kinderboekenweek,
hebben de kinderen van groep 7 en 8
prentenboeken voorgelezen in de groepen
1 en 2. Na de vakantie pakken we de
draad weer op en zijn er de
oudergesprekken. Tot dan!

