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Chromebook inventarisatie
De inventarisatie, wie een
chromebook nodig heeft voor
eventueel thuisonderwijs, is
klaar.
Een aantal leerlingen heeft al
ervaren hoe handig het is om
thuis verder te kunnen werken.
We gaan er vanuit dat de
leerlingen die geen chromebook
nodig hebben, ook
daadwerkelijk thuis aan de slag
kunnen.
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Schoolfruit verlengd
Schoolfruit is verlengd t/m
week 22. Dit vanwege het feit
dat men een aantal weken
niet heeft geleverd i.v.m.
thuisonderwijs.
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Paasontbijt

Binnenkort is het Pasen en dit gaan
wij op school vieren met een
paasontbijt op donderdag 1 april.
(Geen grap ) In verband
met de nu geldende maatregelen
passen wij de uitvoering ervan wel
aan…….(Geen lootjes trekken dit jaar
en een ontbijtje maken voor een
ander kind).
Dit jaar is het de bedoeling dat de
kinderen thuis zelf hun eigen ontbijt
voorbereiden op een dienblad.
Natuurlijk is het erg leuk als het
dienblad mooi versierd wordt en het
er gezellig uit komt te zien door wat
kleine Paasversieringen toe te voegen.
De kinderen gaan op school een mooie
onderlegger/placemat maken die
betrekking heeft op Pasen. Dit kan
zijn een eigen tekening of een mooi
ingekleurde Paaskleurplaat.

Het gaat om een gezond ontbijtje
met wat drinken erbij. Een paar extra
lekkernijtjes, in de vorm van een
gekookt eitje, een chocolade
paasfiguurtje of een paar chocolade
eitjes, horen er natuurlijk ook bij😉
We hopen dat het een gezellige
ochtend wordt met prachtig versierde
dienbladen met allerlei (toch wel een
beetje speciale) heerlijkheden en
bovenal veel verheugde gezichten.
P.s.: Ook krijgen de kinderen vanuit
de oudervereniging nog een traktatie.
😊
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OV
Hallo ouders / verzorgers,
Hierbij, na enige tijd van afwezigheid
in de nieuwsbrief, een bericht vanuit
de ouder vereniging.
In deze tijd waarin er soms weinig
gebeurt, vergeet je wel eens dat er
achter de schermen nog wel van alles
gaande is. Het werd dan ook wel weer
eens tijd wat van ons te laten horen.
Wisseling van de wacht:
Wij hebben twee leden die stoppen als
lid van de ouder vereniging. Ronald
Verduijn en Nicole Ridderman stoppen
per ingang van dit jaar en via deze
weg willen we hun nogmaals heel erg
bedanken voor hun inzet voor de
school.

Inmiddels is er invulling gevonden voor
deze twee lege stoelen aan ons
digitaal overleg en bij onze
activiteiten die wij hopelijk snel weer
kunnen opstarten. Vanaf begin dit jaar
is Ronald Koppers aangeschoven en
vanaf september zal Maaike Vlot
aanschuiven. (alvast) Van harte
welkom.
Naast deze twee nieuwe leden is er
nog plek voor een aanvulling, nu of in
de toekomst.
Als er ouders zijn die graag een
bijdrage willen leveren dan zijn jullie
altijd welkom om ons aan te spreken
bij het plein, of een mail te sturen
naar onze OV-mail.
OVderozebottel@gmail.com

Oud Papier:
6 maart moest het oud papier
opgehaald worden en doordat we in
corona tijd minder vergaderen en
omdat we een wisseling van de wacht
hadden, kwamen we er op het laatste
moment achter dat we nog geen
vrijwilligers voor het ophalen van het
oud papier hadden gevraagd.
Normaliter wordt dit door de ouders
van groep 4 opgehaald, maar in dit
geval moesten we een beroep doen op
ouders van de hele school. Het is ons
gelukt om het nog te regelen, dank aan
alle vrijwilligers die op het laatste
moment wilden en konden helpen.
5 juni moeten we nogmaals het oud
papier ophalen en wij zullen een aantal
ouders uit groep 4 aanwijzen, zoals
gebruikelijk is te doen. Hierbij houden
we rekening met de ouders die al
geholpen hebben.
Het is niet zomaar een leuke activiteit,
maar het levert ook echt wat op. Zo is
er in 2020 een bedrag van € 1081,35
Opgehaald. Dit is een mooie aanvulling
op onze begroting.
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Vervolg punten OV

“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

NL-doet-dag:
Op de achtergrond is er budget binnen
gehaald om het schoolplein weer eens
op te frissen. De geplande datum van
de NL-doet-dag is verschoven naar een
later moment in het jaar. Wij willen
graag vooralsnog vasthouden aan de
datum van 21 en 22 april. Hopelijk
kunnen we tegen die tijd gewoon weer
normaal de werkzaamheden oppakken.
Mocht deze datum moeten verschuiven
dan horen jullie dat van ons.
Voor het schoolplein is er afgesproken
dat wij een groepje samenstellen
bestaande uit OV-leden, leraren en
leerlingen uit de leerlingenraad om
een mooi plan te bedenken. Wat
kunnen en willen we doen met het
schoolplein en wat is er mogelijk. De
ideeën zijn er al volop en die komen
vooral voort uit de leerlingenraad.

Vrijwillige ouderbijdrage:
In april gaan wij de vrijwillige
ouderbijdrage weer innen. Deze
bijdrage stelt ons in staat om onze
activiteiten te bekostigen. Het vorige
jaargang was vanwege corona
uitgesteld en uitgesmeerd over 2020.
Dit jaar willen we het normale tijdstip
van april weer oppakken en de
regelmaat er weer in zetten.

Groet namens de OV
Angeline, Annegré, Elma, Gerrit Jan,
Janneke, Ronald & Teake.
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