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Afgelopen week is de 2-jaarlijkse
tevredenheidspeiling uitgezet.
Ouders, leerkrachten én
leerlingen van groep 5 t/m 8
worden gevraagd deze lijst in te
vullen. De resultaten worden
besproken en geanalyseerd zodat
we weer een stapje verder
kunnen in onze ontwikkeling. We
blijven bouwen aan de kwaliteit
van De Rozebottel. Dit jaar
hebben we de vragenlijst voor
het eerst uitgezet vanuit
ParnasSys (WMK = werken met
kwaliteit). Het invullen is
anoniem.
Elk gezin heeft afgelopen
maandag een mail ontvangen
met de inloggegevens en/of link
naar de vragenlijst. Wij willen u
vragen deze lijst in te vullen. Op
dit moment heeft 13 % van de
gezinnen de lijst al ingevuld.

We gaan uiteraard voor een veel
hoger percentage. Hoe hoger,
hoe betrouwbaarder de uitslag!
Wij gaan er dan ook vanuit dat u
5 á 10 minuten van uw tijd wilt
investeren om de vragenlijst in
te vullen.
U hebt nog tot vrijdag 13 maart
de tijd.
De leerlingen vullen de
vragenlijst op school in. Ook de
leerlingen krijgen allemaal een
eigen inlog en voor hen geldt
ook dat het anoniem is.
De resultaten worden in het
team en met de MR besproken.
Uiteraard ontvangen jullie via de
nieuwsbrief hier ook informatie
over.

Wij wensen iedereen een fijne
vakantie toe!
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Inloopspreekuur CJG op De Rozebottel
Woensdagen 08:30 uur – 09:30 uur

18 maart
1 april
15 april

2020
2020
2020

13 mei
27 mei
10 juni
24 juni

2020
2020
2020
202

MR: besproken punten
MR vergadering januari
Tijdens de laatste MR vergadering
werden de volgende onderwerpen
besproken:
Formatie schooljaar 2020/2020:
er wordt nu in kaart gebracht welke
combinaties van klassen mogelijk zijn
en welke leerkrachten het beste
passen bij welke groep. Om het
aantal leerlingen in groep 1/2 nu ook
de nodige aandacht te geven zijn
onderwijsassistentes Ilonka en Vera
als extra ondersteuning ingezet. Koen
doet de gymlessen op woensdag.
Bibliotheek op school:
er komt een bibliotheek op school.
Hier kunnen de leerlingen dan net als
in een normale bibliotheek met een
pasje boeken lenen. Het aanbod
wordt afgestemd op boeken die
populair zijn onder de leerlingen. In
de hal van de bovenbouw wordt een
gezellige hoek ingericht waar de
leerlingen lekker kunnen lezen. Voor
de oude boeken die nu in school zijn
wordt nog een goed doel gezocht.

Koen ICT/media:
Koen heeft wat verteld over zijn
rol binnen een werkgroep
ICT/media binnen Wolderwijs.
Binnen het basisonderwijs gaat de
komende jaren steeds meer
aandacht worden gegeven aan
digitale geletterdheid. In deze
ontwikkeling zal Koen voor
Wolderwijs zijn kennis delen
GMR:
Martine besprak de zaken die nu
lopen binnen de GMR zoals een
nieuwe bestuurder van de stichting
die is aangesteld. Ook is er een
nieuwe beleidsmedewerker. Op dit
moment zijn ze nog bezig met de
selectie van 3 nieuwe kandidaten
voor de nieuwe Raad van Toezicht
van Wolderwijs.
Voorbereiding ouderavond—> de
laatste puntjes op de i gezet.
Groetjes!
De medezeggenschapsraad
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Nieuws uit groep 7 & 8
In de afgelopen IPC Unit heeft groep
7 & 8 projectmatig toegeleefd naar
de Grande Finale. Om meer hierover
te lezen en foto’s te bekijken
verwijzen we jullie graag door naar
de facebook-pagina. Ook
mindmappen en clusters is een
leerzame manier om verschillende
informatie te verbinden. Zo onhoud
je het makkelijker, kun je
samenwerken en wordt je creatief
denken gestimuleerd. Hier een
voorbeeld van een uitgewerkt
cluster. Een XXL-cluster aan de
muur.
Onze Unit ging o.a. over het
programmmeren van robots. Ook de
kinderen van groep 1 en 2 vonden
een geprogrammeerde Beebot
interessant.

Voorleeswedstrijd
De wijk
Ik ging eerst in de klas voorlezen,
toen las ik voor uit het boek Mees
Kees. Na de gymles kwam de
meester vertellen wie er gewonnen
had, toen hij had verteld dat ik had
gewonnen ben ik thuis gaan
voorbereiden op de
voorleeswedstrijd van de Wolden in
de Wijk. Toen we daar waren ging ik
voorlezen uit het boek: De vloek van
het zwarte water. Ik was als zevende
aan de beurt. Toen ik had
voorgelezen kwamen nog vijf andere
kinderen na mij daarna kregen we
allemaal een oorkonde, toen gingen
we nog op de foto en toen werd
verteld wie er had gewonnen. Ik heb
niet gewonnen, maar ik vond het wel
heel leuk.
Groetjes,
Manon
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GVO
Beste ouders,
In de volgende les hebben we
Ik schrijf even een nieuwsupdate van
verschillende afbeeldingen van goden
de GVO-lessen. Zo bent u op de
hoogte van wat we de afgelopen bekeken en we hebben gezocht naar
periode zoal hebben gedaan. Na de antwoorden op onze vragen. Die
kerstvakantie zijn we gestart met informatie hebben we met elkaar
gedeeld in de klas.
een les over Driekoningen. Wist u dat
dat in sommige landen een officiëleOpvallend was dat er van Allah geen
feestdag is? Daarna hebben we een afbeelding was, alleen zijn naam was
afgebeeld in Arabische tekens. Vorige
les gedaan met allerlei verschillende
week hebben we gehoord dat hij wel
zintuiglijke spelletjes. Met onze
zintuigen nemen we de wereld om veel verschillende namen heeft,
ons heen waar. Maar bestaan er ooknamelijk de 99 schoonste namen van
dingen die je niet met je zintuigen Allah. En we hoorden dat een moslim
kunt waarnemen? Dat was best een tijdens het bidden die namen soms
lastige vraag, merkten we in de les.allemaal opzegt en dat daar een subha
Het thema van de lessen daarna wasvoor wordt gebruikt. Wilt u weten wat
een subha is? Vraag dat dan eens aan
God. We zijn begonnen met het
uw kind. Deze week staat in het teken
verzamelen van vragen, die we
hebben over God. Weet u wat de van filosoferen en denken we na over
meest gestelde vraag was? Hoe ziet de vraag hoe het kan dat er zoveel
God eruit? Daar zijn we wel heel verschillende goden zijn.
nieuwsgierig naar, dus hebben we De komende tijd gaan we kijken wie
naar een antwoord gezocht op die Jezus was en wat er met Pasen wordt
vraag. Op internet kregen we wel gevierd.
heel veel verschillende afbeeldingen
te zien van hoe (een) God eruit kanVriendelijke groeten,
Juf Jenny
zien. We weten het dus eigenlijk niet
zo goed… Zou het een man zijn? Hoe
oud is hij dan? En heeft hij een
baard? Heeft God ook een huisdier?
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Ouderavond OV en MR

“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

Op woensdag 12 februari hebben de
OV en MR een gezellige ouderavond
georganiseerd. Tijdens de avond
werd er begonnen met het
verduidelijken van wat de OV en MR
doen. Werd het financieel overzicht
van de OV gepresenteerd en werd
het te plaatsen speeltoestel
besproken. Daarna was er
gelegenheid om mee te denken over
de invulling van de activiteiten van
de OV en was er ruimte om het met
elkaar te hebben over onderwerpen
als: veiligheid binnen school,
communicatie vanuit school en
omgaan met social media.

We hebben het als een hele
gezellige en informatieve avond
ervaren! Voor iedereen die er niet
bij kon zijn: indien je alsnog zaken
wilt bespreken/delen: dan zijn wij
altijd bereid om alsnog in gesprek te
gaan.
Aan alle ouders die er waren:
bedankt voor jullie input! We gaan
ermee aan de slag!
Groet,
OV en MR

