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Nog één weekje gezelligheid op
school en dan kunnen we
genieten van een welverdiende
vakantie. Ik hoop dat iedereen
de gezelligheid kan vinden
binnen de richtlijnen die er
zijn. Het zal een feestje zijn in
misschien wel een kleinere
groep, maar dat mag de pret
niet drukken!! We moeten er
toch zelf iets van maken.
Wij wensen iedereen een
rustige, gezellige en vooral ook
relaxte vakantie toe. Geniet
van je gezin. Wij hopen dat
iedereen voorzichtig blijft en
we na de kerstvakantie allemaal
weer gezond aan de slag kunnen
gaan.

Laten we ons houden aan alle
richtlijnen zodat we er na de
kerstvakantie ook allemaal
weer zijn en ook allemaal
lekker aan het werk kunnen
blijven, kinderen,
medewerkers, maar ook jullie
als ouders. Gezondheid en
veiligheid staat toch boven
alles? Geniet!
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Groep 1
De afgelopen weken zijn de kinderen
in groep 1 heerlijk aan het werk
geweest over Sinterklaas. In de klas
hadden we het kantoor van Sinterklaas
met een inpaktafel, een huishoek
waar je schoentje kon zetten bij de
open haard (en cadeautjes kon
ontvangen) en een succesvolle
'kokkenbakkerij' waar de heerlijkste
pepernoten en koekjes gemaakt
werden. En die roken ook echt naar
pepernoten. Na een mooie afsluiting
met Sint op school werken we nu over
Kerstmis.

We leren kerstliedjes en lezen
verhalen bij de kerstboom. De klas
wordt mooi versierd met geknutselde
sterren, slingers en kerstbomen, we
bakken en (ver)kopen kerstkoekjes en
doen alsof we uit eten gaan in een
restaurant. Het is een gezellige tijd
op school.
Kerstgroet van ons allemaal,
groep1, Juf Vera en Juf Bianca .

Groep 2
Wat heeft groep 2 genoten van het
Sinterklaasfeest! In de klas online
bingo spelen met Sinterklaas, het
vinden van de schoenen van
Sinterklaas bij ons op school en dan
ook nog ontdekken dat Sinterklaas bij
ons op school heeft geslapen in een
echte slaapkamer in het speellokaal!
Maar, terwijl Sint waarschijnlijk nog
ergens op zijn stoomboot op zee
vaart, hebben wij samen met de
kinderen de klas al weer omgetoverd
in kerstsfeer. In het restaurant
worden de voorbereidingen getroffen
voor het maken van heerlijke
kerstgerechten, want bij ons is het
restaurant gelukkig wel open. Er
moest eerst wel grondig
schoongemaakt worden….want de
restjes van de kleipepernoten lagen
overal. Dus met doek en sop aan de
slag, en wat kunnen ze (op school)
goed opruimen!

Er wordt druk gezocht in de verschillende
kookboeken naar recepten, en de menu
kaarten zijn in de maak. De glazen potjes
voor een lichtje zijn zelfs al klaar!
En s’ morgens, als het buiten nog een
beetje donker is, doen we alle
sfeerverlichting aan in de klas. Dit is
iedere keer weer heel bijzonder…..
Wij wensen jullie allemaal fijne, sfeervolle
kerstdagen en een gezond 2021 met heel
veel lichtpuntjes!
Kinderen van groep 2,
juf Karin en juf Elly
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Groep 3 en 4
Sinterklaas is nog maar net vertrokken
en het volgende feest staat al weer
voor de deur. We hebben de klas
gezellig gemaakt met een versierde
boom, lampenslingers en versieren de
klas en de gang met mooie teken- en
knutselwerkjes. Hieronder de
blokposter die we samen hebben
gemaakt. Het was nog een heel
gepuzzel om de plaatjes op de goede
plaats te krijgen. We zijn met 29
kinderen in de groep, vandaar dat de
onderste rij met de cadeautjes 2x is
gemaakt.
Kerstgroet van groep 3 en 4,
Juf Annemieke en juf Agnes

Groep 5 en 6
Kerstwensen

Zoey: dat er vrede is met kerst.

Mijn wens voor 2021 is,….

Elaf: dat iedereen met elkaar kan
spelen

Mirthe: dat ik heel veel cadeautjes
krijg.

Jesse: dat ik veel cadeautjes krijg.

Liam: dat er geld naar arme landen
gaat.

Dillen: eenj hele grote kerstboom in
huis.

Mats: dat alle ziektes weg zijn.

Feryel: dat corona weg gaat.

Elise: dat ik heel veel cadeautjes krijg

Jinthe: een grote kerstbal voor
iedereen.

Bram: dat niemand meer arm is.
Noa: dat iedereen zichzelf kan zijn.

Lieke: dat iedereen bij elkaar kan
zijn.

Stefan: dat corona weg gaat

Laura: dat iedereen aardig is.

Iris: iedereen gelukkig kan zijn.

Juf Ankie: dat het een jaar vol
verrassingen en goede dingen zal
worden.

Luna: dat mijn moeder een gezellige
kerst krijgt voor haar verjaardag.
Jens: dat corona weg gaat.

Juf Susanne: dat het een gezond en
gezellig 2021 met elkaar zal worden.
Warme kerstgroet voor iedereen van
groep 5 en 6
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Groep 7 & 8
Na het grote surprisefeest van
Sinterklaas is het tijd voor Kerst. Die
vriendelijke meneeer met de mijter
wordt door de kinderen nog
vriendelijk uitgezwaaid en de
Kerstman wordt dan binnengelaten!
Ook dit jaar doet groep 7/8 mee met
de KerstChallenge. En hoe!!
Wederom is alles uit de kast
getrokken om er samen een prachtig
lokaal van te maken. De foute
kerstkleding, de tafellampjes en de
rest van de versieringen maken het
tot een waanzinnig geheel.
Kerstgroet van groep 7 en 8 en
meester Koen.

Grappig!
Een leuke antwoord uit een
spellingwerkboek:
Tanden en kiezen vormen samen
je...........KUNSTGEBIT 😉.

Pagina 6 van 6

Nieuwsbrief van school

Kanjertaal voor ouders
Betrek het gezin bij de gewenste
gedragsverandering van een kind

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511

Ik heb erg last van dit gedrag, wie van
jullie heeft hier ook last van?
Doe dit altijd respectvol, vanuit de
gedachte: ’We helpen elkaar’.
(Je maakt op die manier “de macht van
het fatsoen” zichtbaar*.)
Je vraagt aan de anderen of zij dit ook
vervelend gedrag vinden en er last van
hebben.
Meestal zullen de anderen uit het gezin
op jouw hand zijn als jij je van meet af
aan respectvol hebt gedragen.
Zijn er momenten dat jij je
zelfbeheersing verloor, dan keren de
anderen zich soms ook tegen jou.
Gelukkig heb jij je zelfbeheersing niet
verloren.

Lieve allemaal,
Wij willen iedereen bedanken voor de
prettige samenwerking in het
afgelopen jaar.

E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

Alleen samen maken we
een succes van 2021!
Wij wensen jullie fijne feestdagen en
een hartverwarmend 2021!

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

Warme groet,
Team Obs De Rozebottel

Alles gaat daarom goed en nu kun je het
gedrag van de dwarsligger samenvatten
met:
‘Ik heb hier last van, wij hebben hier last
van… Nu is het mooi geweest!’
”Jij bent de moeite waard, maar dit gedrag
kan niet!” Je wijst het gedrag af en nooit
het kind.
Laat merken dat je hoge, positieve
verwachtingen hebt van het kind.
Geef jezelf en de ander iedere dag weer
een nieuwe kans
Vraag je af wat je werkelijke overtuiging
en bedoeling is met jouw kind.
Laat zien dat je oprecht blij bent met het
kind
Let op je gedachten over dit kind en je
aannames/ intenties

