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BELANGRIJKE DATA

Website

Noodklok

Onze nieuwe website is in de
lucht!
Wij zijn er zeer blij mee. Er staat
relevante informatie op en
verschillende documenten die u
kunt inzien of downloaden.
Daarnaast is er het laatste
nieuws te volgen. Neem eens een
kijkje op onze nieuwe website!

We maken ons grote zorgen
over het onderwijs. De nood in
het onderwijs is en blijft groot.
Het lerarentekort is er en
wordt in de toekomst alleen
nog maar groter. Er moet echt
wat veranderen om goed
onderwijs te kunnen blijven
geven. Daarom hebben we op
donderdag om 11.55 uur de
noodklok geluid. Lawaaiactie
om aandacht te vragen voor
het onderwijs samen met vele
andere scholen!

12-02 OV & MR avond
13-02 Nieuwsbrief 11
17-02 t/m21-02 Voorjaarsvak.
27-02 Rapport mee

Afscheid juf Lammy
In dit nummer








Website
Noodklok
Inloopspreekuur CJG
Theatervoorstelling
Nieuws uit groep 3 & 4
Nieuw speeltoestel
Bijlage:
Poster speeltoestel
Montagehandleiding

Afgelopen vrijdag heeft juf
Lammy afscheid genomen van
onze school. Ze heeft een hele
fijne tijd op De Rozebottel
gehad bij groep 1 en 2. Nog een
paar leuke foto’s van deze
gezellige middag.
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Inloopspreekuur CJG op De Rozebottel
Woensdagen 08:30 uur – 09:30 uur
12 februari
4 maart
18 maart

2020
2020
2020

1 april
15 april
13 mei
27 mei
10 juni
24 juni

2020
2020
2020
2020
2020
202

Theatervoorstelling Puber in Huis
Marina
van der Wal
Beste scholen in De Wolden en
Hoogeveen,
Op 13 februari 2020 organiseert het
Centrum voor Jeugd en Gezin De
Wolden Hoogeveen een theateravond
voor ouders van pubers. Marina van
der Wal komt op ons verzoek een
theatervoorstelling verzorgen in de
Tamboer te Hoogeveen, genaamd
‘Puber in Huis’. Ouders woonachtig in
De Wolden en Hoogeveen krijgen van
ons een kaartje cadeau zolang de
voorraad strekt. Ook leerkrachten
woonachtig in onze gemeenten met
kinderen in die leeftijdsfase zijn van
harte welkom. De avond is behalve
leuk, ook zeker informatief en zoomt
bijvoorbeeld in op jongeren en
middelengebruik.

Via onderstaande link kunnen
ouders kaartjes bestellen:
http://www.marinavanderwal.nl
/agenda/puber-in-huis-eentoer/?no_cache=1&fbclid=IwAR2t
EcjDgo3d1yJv6OfexTqJcaqiPdcYtr
82knfWzWCOU2oIAU9IdDOj5Ko
Met vriendelijke groet,
Joscha Verkerk en Yoni Bruins
Coördinatoren Centrum voor
Jeugd en Gezin
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Nieuws uit groep 3 & 4
Na de vakantie zijn we weer met
frisse moed begonnen. De kinderen
uit groep 3 kennen nu alle letters
en kunnen zelf een boekje lezen.
Het is belangrijk dat de kinderen
elke dag oefenen, zodat het
leesproces steeds meer
geautomatiseerd wordt. Dan kun je
ook echt gaan genieten van een
boek. Bij rekenen zijn we bezig
met plus- en minsommen, dus erbij
en eraf onder het tiental. De
kinderen van groep 4 oefenen veel
met spelling en woordenschat.
Kinderen die thuis dagelijks BLOON
oefenen behalen betere resultaten.
De uitslagen van de AVI-toets laten
zien dat elke leerling van groep 4
vooruit is gegaan. Ook hier hebben
we met de kinderen besproken dat
iedere dag thuis lezen je naar een
hoger niveau helpt. Bij rekenen
leren ze de tafels van 1, 5 en 10.
Ook dit is belangrijk om dagelijks
te oefenen, zodat de tafels door
elkaar uit het hoofd opgezegd
kunnen worden. Dit vormt mede de
basis voor het rekenen in de
volgende groepen.

Het nieuwe thema van IPC is
‘Onze wereld’. De kinderen
hebben al onderzocht hoe je
kunst kunt maken van natuurlijk
materiaal en hoe dat er na twee
weken uitziet. En hoe ziet je
huis eruit en wie wonen er,
welke bomen staan er in de
omgeving en waarom zijn bomen
zo belangrijk zijn voor ons? De
afgelopen dagen bekijken we hoe
een bonenplantje groeit, en we
hebben onderzocht welke vogels
er in de tuin zijn en wat ze ’s
winters eten. De kinderen
hebben zelf, met behulp van de
vader van Stijn Kwant, twee
vogelhuisjes en twee
voederplanken in elkaar gezet,
zodat we onze eigen
vogelvoederplaats naast het
lokaal hebben. Hoeveel vogels
zouden er komen? Tenslotte
hebben we het gehad over
recycling, hoe kunnen we ervoor
zorgen dat we minder afval
produceren, zodat onze wereld
er in de toekomst schoner
uitziet. De kinderen zijn vol
enthousiasme met het thema
bezig.
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Nieuw speeltoestel

“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

Op school hangen posters waarop
het nieuwe speeltoestel is
afgebeeld (zie ook bijlage). Op die
poster is ook een veld met
activiteiten die vanaf
20 maart staan te gebeuren. Voor
die activiteiten hebben we hulp
nodig, bijvoorbeeld hulp met
straten of het in elkaar zetten van
het bouwpakket.
Graag zouden wij willen weten op
wie wij kunnen rekenen, of wie er
materiaal of materieel kan
regelen.
Zouden jullie zo vriendelijk willen
zijn hier de komende weken naar
te kijken en indien je mee kan
helpen je naam in te vullen?
Op de OV/MR avond van 12
februari a.s. zullen we hier ook nog
even kort aandacht aan spenderen
en vragen om vrijwilligers.
Groet namens de OV.
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