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Bedankt!
Na oud en nieuw is het ieder
jaar een chaos op het plein!
Sinds een aantal jaren neemt
de OV het initiatief en roept
ouders op om samen het plein
op te gaan ruimen.
Zo starten we het jaar met een
heerlijk schoon plein!
Wij zijn hier heel blij mee en
wij willen de OV en de ouders
daarvoor enorm bedanken!
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Inloopspreekuur CJG op De Rozebottel
Woensdagen 08:30 uur – 09:30 uur
29 januari
12 februari
4 maart
18 maart

2020
2020
2020
2020

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

Uitnodiging generale repetitie
Beste mensen,
Traditiegetrouw nodigt
rederijkerskamer De Morgenstond alle
basisschoolleerlingen uit Koekange uit
voor de generale repetitie. Dit jaar
spelen we het blijspel ‘Badman…word
ik al bruin?’
Deze kindervoorstelling is in De
Schakel op vrijdag 24 januari,
aanvang 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom en voor
de basisschoolleerlingen is de toegang
gratis!

2020
2020
2020
2020
2020
202
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Nieuws uit groep 1 & 2
Na een mooie kerstvakantie zijn we
dinsdag 7 januari begonnen met
een “Nieuwjaarsreceptie” in het
speellokaal. Aan de hand van een
papier met foto’s, mochten de
kinderen in duo’s aan elkaar
vertellen wat ze in de vakantie
hadden gedaan. Op deze manier
komt iedereen aan bod om zijn/
haar verhaal te vertellen. Juf Vera
en ik liepen rond en mengden ons
af en toe in de gesprekken. Op
deze manier oefenen we het
luisteren naar elkaar, interesse
tonen in de ander, vragen stellen
en een verhaal in logische volgorde
vertellen.
Dani, Rayen en Shaam zijn
begonnen met hun wendagen. Wij
wensen jullie heel veel plezier in
onze groep!!
Deze week zijn we begonnen met
een nieuw thema van IPC. “Van
A…..naar …..B” We zijn gestart met
de fiets. Juf wilde graag van
Meppel naar Koekange op de fiets!!
Maar helaas…..2 lekke banden!!
Een mooi startpunt: Hoe kunnen we
dit oplossen? Er kwamen heel wat
verhalen over vaders die banden
kunnen plakken, maar…hoe kunnen
we dit zelf leren? We hebben een
filmpje over banden plakken
opgezocht en dit leek niet zo
moeilijk. Dus gaan we dit
binnenkort maar eens even oefenen
in de werkplaats van de
fietsenwinkel in de klas. Hier
mogen de kinderen ook met echt
gereedschap sleutelen aan de fiets.

In de themahoek leren we hoe
een fietsenwerkplaats eruitziet
en wat je nodig hebt om een
fiets te repareren. We gaan
ontdekken hoe je van
verschillende
constructiematerialen een fiets
kunt maken. We weten straks
hoe je het beste je fiets kunt
onderhouden en schoon maken.
We leren welke onderdelen bij
de fiets horen. We weten nu al
dat er heel veel verschillende
fietsen zijn. We gaan opzoeken
hoe een fiets er vroeger uit zag.
En we gaan verschillen en
overeenkomsten zoeken tussen
fietsen in Nederland en de rest
van de wereld.
Er zijn nu al een aantal posters
klaar voor de winkel met fietsen
die te koop zijn. De prijzen
worden erbij geschreven. En
fietsen zijn niet goedkoop!! Daar
zijn we al achter gekomen!
Een prachtig thema waarin weer
veel taal- reken- en persoonlijke
doelen aan bod zullen komen.

Pagina 4 van 4

Nieuwsbrief van school

Sfeercommissie
De sfeercommissie zorgt ervoor dat
de school in een bepaald thema
gegoten wordt. Daar zijn wij als
school heel blij mee! Ze bedenken
erg leuke en mooie dingen en
steken hier veel tijd in.
In de sfeercommissie zitten:
-

“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

Diana (Anastasia gr 2)
Wendy (Stijn Loef gr 1)
Nathalie (Sanne gr 3 en
Jorrit gr 1)
Miranda Maud gr 1)
Annegre (Djurre groep 2 en
Jinthe groep 4)

Uitnodiging van de OV en MR
Hallo ouders en verzorgers,
Langs deze weg willen wij jullie
allen van harte uitnodigen op de OV
& MR avond.
Wij willen op deze avond met jullie
stil staan bij de activiteiten en
taken van de OV en MR.
Dit willen wij graag op een leuke en
interactieve manier doen.
De officiële uitnodiging volgt nog,
deze wordt op school uitgedeeld.
Noteer alvast de volgende datum en
tijdstip.
Datum: 12 februari 2020
Locatie: School
Inloop vanaf 20.00 uur
Start programma 20:15 uur.
Wij zien jullie graag 12 februari!
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