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Vrijwillige bijdrage:
Graag willen wij even het één en
ander verduidelijken rond de
automatische incasso voor de
vrijwillige bijdrage die ongeveer
gelijktijdig plaatsvind als het
uitkomen van deze nieuwsbrief.
Normaliter vind er in april een
inning plaats van de vrijwillige
bijdrage. Een bijdrage waarvoor
eerder in het jaar een verzoek
voor automatische incasso heeft
plaatsgevonden. Als die
ondertekend en ingeleverd is
wordt over gegaan tot de
automatische incasso.
Omdat Corona onze wereld
ondersteboven zette is de incasso
niet in april verstuurd, maar
wordt deze nu verstuurd.
In april 2021 willen wij graag
weer onze normale planning voor
de vrijwillige bijdrage hervatten
en dus zal er dit schooljaar in
tegenstelling tot vorige
schooljaren twee keer een
vrijwillige bijdrage gevraagd
worden.
Schoolreisje:
Afgelopen voorjaar hebben een
heel aantal ouders het
schoolreisje al betaald, wij
hebben in beeld welke ouders
hebben betaald en wij laten bij
voorkeur dit geld staan voor het
komende schoolreisje.
Als duidelijk is wanneer er weer
een schoolreisje georganiseerd
kan worden, gaan wij t.z.t. een
briefje aan de kinderen
meegeven voor betaling.
Met de schoolverlaters is dit
inmiddels financieel afgehandeld.

Ouderavond:
Dit jaar kon de ouderavond met
bijval van de MR en OV niet
doorgaan. De ouderavond heeft
inmiddels op digitale wijze
plaatsgevonden door bijvoorbeeld
een filmpje, een powerpoint
presentatie of anders. Wij als OV
Ouder vereningen willen jullie ook
graag informeren over onze rol en
wat voor geweldige activiteiten en
acties wij mogen organiseren. (dit
volgt zo spoedig mogelijk via de
mail).
Leden OV:
Angeline Stern (Penningmeester)
Gerrit Jan Boerman (Secretaris)
Teake Otter
(Voorzitter)
Nicole Ridderman
(lid)
Ronald Verduijn
(lid)
Elma Luning
(lid)
Janneke Bult
(lid)
Annegré de boer
(lid/
sfeercommissie)
Email adres:
ovderozebottel@gmail.com
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School van de maand!
De Rozebottel is voor de maand
oktober uitgeroepen tot ‘School van
de maand.’
Dit project is een samenwerking
tussen de sportfunctionarissen en
zwembad De Dolfijn in Hoogeveen.
In de bijlage leest u hier meer over.
Wij wensen de kinderen alvast veel
zwemplezier!

Kanjertaal voor ouders

Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

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

Reageer duidelijk op ongewenst
gedrag;
de benzinepomp en de motor.
Oogcontact, een gebaar, hand op
schouder; corrigeer van dichtbij.
Corrigeer, in eerste instantie, van
nabij (als dat kan)
Je voorkomt dat het gedrag direct
‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt
voor andere kinderen in het gezin of
voor vriendjes en vriendinnetjes.
Wees alert op ‘kleine’ dingen die de
rust verstoren
Er is vaak al veel gebeurd voordat
gedrag echt vervelend wordt.
Blokkeer direct de “benzinepompjes”
die je kind mogelijk voeden in het
gedrag.
Voorkom dat je boos wordt, geef
vriendelijk en duidelijk leiding Zet
een kind niet voor schut.
Ga niet schreeuwen of belerend
spreken.
Je wijst het gedrag af, niet het kind.
Wees daar duidelijk in.
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