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Sinterklaasfeest vrijdag 3
december
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Sinterklaasfeest
Leerlingenraad
OV
Lezen, knustelen,
kleuren

Ook Sinterklaas moet zich
natuurlijk houden aan de
nieuwe Corona maatregelen,
maar hij heeft ons gelukkig
laten weten dat hij heel graag
langs wil komen op de
Rozebottel op vrijdag 3
december.
Helaas ook dit jaar geen
aankomst op het plein met
ouders.
De kinderen gaan gewoon om
half 9 naar binnen en daar
wachten we vol spanning op
een bericht van Sint en zijn
Pieten.
Maar………. Jullie kunnen via
een live stream op Facebook
van de Rozebottel de aankomst
en het feest volgen!!

De OV zorgt tijdens de
ochtend pauze voor drinken
en iets lekkers.
De lunch moet uiteraard wel
mee in de tas.

Leerlingenraad

Hoi ik ben Feryel. Ik ben 9
jaar. Ik zit in de
leerlingenraad. Ik ben de
voorzitter. Ik vind het leuk
om in de leerlingenraad te
zitten. Ik zit voor de tweede
keer in de leelingenraad.
Samen met Lara, Sanne en
Ziva. Ik vind het ook wel een
keer leuk om alleen maar
meiden te zitten, ik hou van
regelen en daarom heb ik mij
verkiesbaar gemaakt. Ik had
een idee dat de groentetuin
en de bloementuin beter
verzorgd moet worden, omdat
er heel veel onkruid ligt en ik
dacht: gewoon een iemand
van groep 6 en een iemand
van groep 7/8 die dan
onkruid gaan wieden.
Groetjes,
Feryel

Hoi,
Ik ben Ziva ik ben 8 jaar en ik
zit in groep vijf en ik zit in de
leerlingenraad met Feryel van
groep 6 en Sanne van groep 7
en Lara van groep 8 het lijkt
mij heel leuk om in de
leerlingenraad te zitten, maar
ik zit er wel voor het eerst in
en daarom vind ik het wel een
beetje spannend maar gelukkig
zit Lara bij mij in de
leerlingenraad, want dat is mijn
zus,
Groetjes Ziva.

We maken er een leuk feest
van!!
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OV
Beste ouders / verzorgers,
Het is een tijdje stil geweest vanuit de
oudervereniging, toch is er voldoende
werk verzet en ligt er genoeg om nog
op te pakken.
Hierbij een update van de
belangrijkste zaken voor de komende
tijd en wat we de afgelopen tijd
hebben bereikt.
Het belangrijkste eerst!!
Schoolreisjes:
Het is vorig jaar gelukt om in simpele
vorm een schoolreisje te organiseren.
Dit schooljaar gaan wij er gewoon van
uit dat wij normale schoolreisjes
kunnen organiseren. Dit betekend ook
dat we kosten gaan maken en de
eerste betaalmomenten komen er
aan, met name voor de
kampeerboerderij en de overtocht
naar het eiland.
De bedragen voor de schoolreisjes zijn
vorig jaar al vastgesteld op
€ 30,- voor de groepen 1 t/m 6 en
€ 120,- voor groep 7 & 8.
Dit bedrag kan over gemaakt worden
op rekeningnummer
NL 34 RABO 0350287880 ten name
van Oudervereniging OBS de
Rozebottel, onder vermelding van
naam & groep van het kind.
In februari zal er nog een schrijven
volgen met de vraag dit bedrag voor
de schoolreisjes over te maken. Dit
schrijven komt vanuit de school,
omdat wij volgens de AVG niet alle
adressen mogen ontvangen en omdat
dit ook al de werkwijze was.
Wie zitten er in de ouder vereniging?
Er zijn wat wisselingen geweest de
afgelopen periode, dus hieronder in
alfabetische volgorde de namen van
de OV leden.
Spreek ons gerust aan op het plein
voor wat voor onderwerp dan ook.
Gaat het ons aan dan gaan we er wat
mee doen, gaat het ons niet iets aan
omdat het voor de MR of school zelf
is, dan geven we dat door.

Angeline Stern
Annegré de Boer
Elma Luning
Gerrit Jan Boerman
Janneke Bult
Maaike vlot
Robert Vlot
Ronald Koppers
Teake Otter

(penningmeester)
(sfeercommissie)
(secretaris)

(oud papier)
(voorzitter)

De sfeercommissie is nu meer dan een
jaar actief en versiert de school in
verschillende thema’s. zo af en toe
verschijnen er online foto’s van deze
versieringen. Er wordt geweldig werk
geleverd door alle ouders die helpen en
de meest fantastische creaties komen
voorbij.
het ophalen van het oud papier levert
ons circa € 1.200,- op per jaar. Hiervoor
moeten we het ene jaar 1x papier
ophalen en het andere jaar 2x. hiervoor
worden de ouders van groep 3 gevraagd.
In principe eerst op vrijwillige bijdrage
en indien er te weinig opkomst is,
wijzen wij de vrijwilligers aan. In
januari volgt hiervoor een oproep in de
nieuwsbrief. 5 maart en 4 juni zijn wij
als school aan de beurt om het oud
papier op te halen. Ronald is vanuit ons
de aangewezen persoon om dit te
organiseren en de bewuste zaterdag de
hulptroepen aan te sturen c.q. op weg
te sturen.
Schoolplein:
Het schoolplein is in het voorjaar
voorzien van een moestuintje, na een
wat bijzondere start is het een
behoorlijk succes geworden. Deze
moestuin maakte deel uit van een plan
wat door de leerlingenraad in
afstemming met school en OV bedacht is
en gedeeltelijk gerealiseerd. Bij het
bankje bij de hoofdingang van het plein
ligt nog een soort van zandbak waar het
idee was om hier een grote betonnen
buis neer te leggen en er een bult met
gras overheen te plaatsen. Dit plan
wordt nog heroverwogen, allereest
omdat een betonnen buis niet gratis is,
maar ook omdat een betonnen buis een
aantal veiligheidsissues met zich
meebrengt. Komen wij nog op terug.
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Lezen, knutselen, kleuren
Veel plezier met de knutselwerkjes en
de kleurplaat.
Samen lezen is altijd goed 😊

“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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Kleurplaat
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