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Aan alle kinderen van OBS De Rozebottel

BELANGRIJKE DATUM
07-03 Kunstproject
23-03 Wolderwijsdag
Leerlingen vrij

Wij hebben de laatste tijd
gemerkt dat de wc's niet
meer fris en schoon worden
achtergelaten.
Wij vragen hierbij of de
kinderen voordat ze hun wc
bezoek verlaten even
achterom willen kijken of de
wc goed doorgespoeld is. En
liever geen andere troep
meer achterlaten.
Alvast bedankt voor de
moeite!
Groetjes De Leerlingenraad.

25-03 Nieuwsbrief 15

In dit nummer:







De BiebFabriek
Leerlingenraad
De Biebfabriek
Meertmaond
Streektaolmaond
Let op
Kunstproject
Bijlage:
- De Biebfabriek
- Training Omgaan
met elkaar

De BiebFabriek is dé plek voor
jou om aan de slag gaan met
digitale vaardigheden en
techniek. Hier leer je in
verschillende activiteiten over
bijvoorbeeld programmeren, de
werking van technisch materiaal
en verschillende robots.
Meer hierover in de bijlage.
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Meertmaond Streektaolmaond
Het is alweer maart dus de campagne
Meertmaond Streektaolmaond is weer
gestart. Voor diegenen die de Drentse
taal een warm hart toedragen is er de
website www.wiesneus.nl. Hierop
staan leuke verhalen, gedichten,
prentenboeken, liedjes spelletjes in
de Drentse taal. Het Drentstalige
tijdschrift Wiesneus staat online op de
site, maar het wordt binnenkort ook
via school uitgedeeld.

Let op 😊
Wil iemand wat aanleveren voor de
nieuwsbrief dan graag de woensdag
voor uitgave aanleveren.
Nieuwsbrief 15 komt i.p.v 18-03 nu 2503 uit.
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Kunstproject

“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

Maandag 7 maart starten we met
een groot kunstproject voor de hele
school.
“Ieder kind een kunstenaar”
We gaan samen schilderen als
Warhol, Miró, Matisse, Kandinsky en
nog vele andere beroemde
schilders.
Alle groepen beginnen met een
kunsttekening, van deze
kunstwerkjes worden wenskaarten,
koffiemokken, placemats en allerlei
andere leuke artikelen gemaakt. De
trotse makers gaan dit vervolgens
zelf verkopen aan familie en
vrienden. Dit gebeurt helemaal
digitaal, ieder kind krijgt een eigen
webshop waarin ook online kan
worden afgerekend. Zodra de
tekeningen zijn opgestuurd door
school, ontvangt ieder kind een
eigen folder waarin alles wordt
uitgelegd.
De opbrengst van alle verkochte
artikelen gaan we gebruiken voor
het realiseren van een kunstwerk
op het schoolplein. De stenen bank
op het plein wordt een prachtige
Mozaïek bank!
Maandag 14 maart en donderdag
17 maart worden er in alle
groepen workshops gegeven door
Nina Lakke, zij is kunstschilder. De
kinderen maken allemaal een eigen
kunstwerk. Iedere groep maakt ook
een groot groepswerk.

Deze kunstwerken en alle andere
werken worden natuurlijk
tentoongesteld in ons eigen
museum.
Dit museum is natuurlijk te
bezoeken en wel op vrijdag 1 april
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Tijdens de opening van het museum
wordt er ook een echte kunstveiling
gehouden.
De opbrengst van de doeken (de
groepswerken) wordt ook gebruikt
voor de mozaïek bank.
De veiling begint om 14.30 uur!
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