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Informatieavond

BELANGRIJKE DATA
14-09 GMR verg
15-09 Lln vrij vanaf
12:00 uur
22-09 Informatie per

Op 22 september staat onze
jaarlijkse informatie avond
gepland. We hadden mooie
ideeën om dit als school samen
met de OV en MR op te pakken.
Informatie van elke geleding voor
alle ouders. Helaas mogen ouders
op dit moment nog niet binnen de
school komen. Ook kunnen we op
zo’n avond de 1,5 meter afstand
niet garanderen. Kortom, we
nemen geen enkele risico en
laten deze avond helaas niet door
gaan. Wel zorgen alle
leerkrachten ervoor dat jullie als
ouders informatie krijgen per
groep.

De leerkrachten versturen op 22
september de informatie digitaal.
Dit kan op verschillende manieren;
een document, een filmpje, foto’s,
een powerpoint, etc. We laten de
leerkrachten vrij in de manier
waarop ze dit doen. Heeft u naar
aanleiding van deze informatie nog
vragen, stuur dan de leerkracht
een mailtje. De OV en MR zullen
dit schooljaar de informatie blijven
delen via de nieuwsbrief. Volgend
schooljaar weer nieuwe kansen.
Tijd om de ideeën nog verder uit te
werken.

mail per groep
24-09 Schoolfotograaf
25-09 Schoolfotograaf
25-09 Nieuwsbrief 4
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Contactgesprekken
Cito-toetsen
Schoolfotograaf
Ventileren
Kanjertaal voor
ouders

Normaalgesproken vinden na een
paar weken onderwijs de
startgesprekken plaats. We
hebben op dit moment besloten
deze gesprekken in week 43 en 44
(direct na de herfstvakantie) te
houden via teams. De meeste
gezinnen hebben al enige ervaring
met teams door de tijd van het
thuisonderwijs. Als dit niet lukt
kan het altijd nog telefonisch. In
deze gesprekken worden meteen
de resultaten van de Cito toetsen
meegenomen. Deze worden eind
september en begin oktober
afgenomen. Het gaat hier om de
E-toetsen van het afgelopen jaar.

Deze hebben we eind vorig schooljaar
niet meer afgenomen omdat we ons
de laatste weken heel erg gericht
hebben op het sociaal emotionele
aspect. U krijgt via de leerkracht van
uw kind een uitnodiging voor dit
gesprek.
De volgende gesprekken staan nog
niet ingepland. We wachten de
ontwikkelingen van het Corona virus
af om te kijken wat de
ontwikkelingen zijn t.a.v. de regels.
Wanneer we hier meer over weten
zullen we het in de nieuwsbrief
vermelden.
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Cito-toetsen
Vanaf week 38 gaan we de Cito E-toetsen
afnemen. Deze toetsen worden normaal
gesproken afgenomen aan het eind van
het schooljaar. Vorig jaar hebben we aan
het eind de tijd en aandacht gegeven aan
het sociaal emotionele aspect. Het samen
leren en het samen spelen vonden wij op
dat moment na wekenlang thuisonderwijs
het belangrijkste. Goed uitgerust en met
een lekker ontbijtje in de maag kunnen
we ons het beste concentreren. Een
flesje water tijdens de toets is
toegestaan. We streven er naar om de
toetsen goed te verdelen over de dagen
zodat ze alle toetsen geconcentreerd
kunnen maken.

Schoolfotograaf
Op donderdag 24 september en vrijdag 25 september worden er
groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt.
Het schema geeft aan welke groep op welke dag en welk tijdstip aan
de beurt is.
Donderdag 24 september:
- 8:35 - 9:35
- 9:45 - 10:00
- 10:30 - 11:30
- 11:45 – 12:00
- 12:30 – 14:00

Gr
Gr
Gr
Gr
Gr

Vrijdag 25 september
8:30 - 11:00
- 11:00 - 12:00
- 12:30 – 12:45
- 12:45 – 14:00

1 t/m 8
Gr 5-6
Gr 5-6
Gr 7-8

1
2
2
3-4
3-4

Groepsfoto + Portretfoto
Groepsfoto
Portretfoto
Groepsfoto
Portretfoto
Broertjes/ zusjes
Portretfoto’s
Groepsfoto
Groepsfoto + Portretfoto

Denkt u aan de kledingtips die de fotograaf heeft gegeven?
Kleine streepjes en fijne blokjes, kunnen vreemde golfjes op de foto
weergeven.
Liever geen fluorescerende kleding, dit kan bij veel zonlicht
kleurvlekken geven in het gezicht.
Natuurlijk geven fleurige kleuren een vrolijke foto!
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Ventileren
We blijven flink ventileren, ook nu de
dagen wat frisser worden. Het kan dus
zijn dat het in een lokaal wat frisser
wordt. Misschien handig om uw kind
laagjes aan te laten doen. Als ze het
warm krijgen een trui of vest uitdoen,
maar wanneer het frisser wordt is een
lekkere warme trui of vest ook erg fijn.

Kanjertaal voor ouders
Blijf altijd rustig en respectvol in taalgebruik en houding
Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

Blijf in de wereld van de rust/
respectvol naar jezelf en de ander
Laat je niet leiden door irritatie of
angst en onmacht. Zie je kind als de
moeite waard en durf rustig maar
duidelijk gedrag te begrenzen Laat je
leiden door mededogen.
Je bent voorspelbaar in je gedrag
voor kinderen. Kinderen weten waar
ze met jou aan toe zijn, je biedt hen
veiligheid en geeft hen vertrouwen.
Kinderen doen opvoeders na, wees je
dat bewust. Als jij rustig en respectvol
een conflict aan gaat, dan ziet je kind hoe
op een fatsoenlijke manier conflicten zijn
op te lossen. Fatsoen is thuis de norm.
Onze lichaamstaal straalt uit wat we
denken Wees je bewust van je opvattingen
over je zoon of dochter. Denk niet in
problemen, maar in oplossingen. Als een
kind dwars doet, dan is er iets bijzonders
aan de hand.
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