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Heropening scholen

BELANGRIJKE DATA:

Vanaf maandag starten we weer
met de lessen op school. We
zijn blij dat we alle kinderen
weer mogen verwelkomen. Het
zal met alle maatregelen nog
wel iets anders zijn dan dat ze
gewend zijn. Maar we gaan er
het beste van maken!
Vrijdag 5 februari ontvangt u
ook een uitgebreide brief met
informatie over het heropenen
van de scholen. Tot maandag!
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Sneeuw??
Zal er nu dan echt een pak
sneeuw vallen? De
weerdeskundigen zijn er
steeds meer van overtuigd.
Mocht er maandag een pak
sneeuw liggen zullen we daar
zeker van gaan genieten. Een
keer extra naar buiten om
lekker te spelen! Denkt u aan
de juiste kleding,
handschoenen, mutsen en
schoeisel, dan zorgen wij voor
extra plezier!

Schoolfruit
Vanaf volgende week wordt
het fruit ook weer geleverd.
Onze fruitdagen blijven
woensdag, donderdag en
vrijdag.
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Voetbaltraining
In de voorjaarsvakantie organiseert
VV Ruinerwold een speciale training
i.s.m. Voetbalscholing.nl
Deze training is voor kinderen vanaf 7
jaar.
Ouders en publiek zijn helaas niet
toegestaan.
Voor meer informatie en aanmelden
kijk op:
https://www.actiefnaschooltijd.nl/ac
tiviteiten/voetbaltraining-de-bestejeugdspeler-van-nederland-1537

Wit
Wit op het dak,
wit op de grond,
wit op de auto,
wit op de hond.
Wat een wit.
Wat een sneeuw.
Wit op mijn haar,
wit op mijn mond.
Ik wist niet dat de
winter,
Uit zoveel stukjes wit
bestond.
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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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