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IPC-studiemiddag

BELANGRIJKE DATA:
19-11 Leerlingen vrij

Op donderdag 19 november
staat onze IPC studiemiddag
gepland.
Deze studiemiddag gaat wel
door, maar we krijgen online de
begeleiding. We zitten dus niet
fysiek bij elkaar.
Elke leerkracht kan inloggen
vanuit het eigen klaslokaal of
vanuit huis.
Fijn dat het op deze manier
door kan gaan. De leerlingen
zijn dus donderdag vanaf 12.00
uur vrij!

vanaf 12:00 uur
27-11 Nieuwsbrief 8

In dit nummer:

Schoolfruit





Vanaf deze week krijgen we
weer elke week schoolfruit
geleverd. We hebben al heerlijk
gesmuld van wortelen, appels
en bananen. Onze fruitdagen
zijn woensdag, donderdag en
vrijdag. Op deze dagen hoeven
de leerlingen geen fruit mee te
nemen. Elke week zullen we
het fruit wat aangeboden wordt
delen met jullie via de
klassenouders zodat jullie ook
op de hoogte zijn van wat we
eten. Volgende week staat er
gele meloen, appel en tomaat
op ons fruit menu.
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Voorstellen
leerlingenraad gr 7 en
gr 8
Nederland leest
Onderwijskorting voor
aanschaf software
Kanjertaal voor ouders
Een grappige uitspraak!
-

Pagina 2 van 6

Nieuwsbrief van school

Voorstellen Leerlingenraad
Wij zijn: Jill (10) / groep 7 en Niek (11) /
groep 8
Wij zitten in de leerlingenraad. In de
leerlingenraad bespreken wij dingen die
de leerlingen en leerkrachten bedenken.
Wij vinden het leuk om in de
leerlingenraad te zitten omdat: wij de
wensen van kinderen kunnen laten uit
komen en kinderen veel leuke dingen te
geven op school. We doen dit graag met
juf Susanne, Feryel en Iris. We hopen dat
we dit jaar weer kinderen kunnen blij
maken met de dingen die wij bespreken
in de leerlingenraad.
Groetjes: Jill en Niek
In de volgende nieuwsbrief stellen Feryel
en Iris zich voor.

Nederland leest: Leesopvoeding
Als je elke dag 15 minuten voorleest,
leert je kind per jaar 1000 nieuwe
woorden
“Leesopvoeding”
De leesvaardigheid van tieners neemt
af, met alle gevolgen van dien voor
opleiding en werk later. De start van
de campagnemaand Nederland Leest is
een mooi moment om te investeren in
leesplezier. Hoe zorg je ervoor dat je
kind lezen leuk gaat vinden?
Tips? Klik op onderstaande link:
https://www.topics.nl/als-je-elkedag-15-minuten-voorleest-leert-jekind-per-jaar-1000-nieuwe-woordena15199730ad/2755c674e88ad85d24e61
aa2629d1cdca30f6f604743c95ea5534e
9c0cff3cc7/

Pagina 3 van 6

Nieuwsbrief van school

Onderwijskorting voor aanschaf software
Beste ouder/verzorger,
Als ouders met een kind in het basisof speciaal onderwijs kun je gebruik
maken van onderwijskorting om de
juiste software voor thuis aan te
schaffen.
Omdat onze school gebruikmaakt van
Microsoft-software, mogen alle
leerlingen tegen een kleine vergoeding
(€ 3,99) Office 365 ProPlus bestellen
voor hun eigen computer, iPad of
MacBook. Dit is het complete Officepakket met onder meer Word,
PowerPoint, Excel en Outlook. Ook de
Teams-applicatie valt hieronder.

Kanjertaal voor ouders
Neem duidelijk de regie en durf
krachtig te zeggen “kijk me aan, ga
zitten”. Durf leiderschapstaal te
gebruiken (directief taalgebruik).
Je begint altijd volgens de norm van
het fatsoen (wederzijds respect) Geef
aan wat je verlangt en geef dat rustig
aan.
Reageert je kind niet na herhaald
verzoek, gebruik dan “leiderstaal”
D.w.z. Je spreekt je kind duidelijk en
krachtig aan.
Sommige kinderen hebben dat nodig
Je bent liefdevol als je het kind geeft
wat het kan begrijpen
Je bent liefdevol als jij de regie houdt
en grenzen durft aan te geven
Blijft een kind volharden in dwars
gedrag, dan is er iets raars aan de
hand. Zeg dan zoiets als: “Ik kom zo
bij je terug. Er is iets met je aan de
hand.”

Uitleg over het downloaden
Ga naar www.schoolspot.nl. In deze
webshop vind je soft- en hardware met
onderwijskorting. Als ouder kun je hier
gratis een account aanmaken. Wil je
thuis ook beschikken over de Officeprogramma's, dan bestel je voor € 3,99
per jaar Office 365 ProPlus. De
programma’s mag je dan installeren op
10 verschillende apparaten. Je vindt
Office 365 ProPlus via deze link:
www.schoolspot.nl/microsoft-office365-proplus.html
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Een grappige uitspraak!
Op de vraag: Wat ruik je met je neus?
Schreef een leerling vandaag “goor” op
i.pv. “geur”.
We hebben er met z'n allen smakelijk
om gelachen.
Een geur kan inderdaad erg goor zijn 😉
Juf Agnes

“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

Kort gedichtje 😉
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