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Informatieavond

BELANGRIJKE DATA:
14-09 GMR

In de kalender kunnen jullie
zien dat op maandag 20
september onze
informatieavond gepland staat.
Deze avond kan helaas niet
fysiek plaatsvinden. We moeten
ons als volwassenen nog steeds
aan de 1,5m afstand houden.
Tijdens een informatieavond
kunnen we dat niet garanderen
met zoveel ouders in school. De
leerkrachten zullen de
informatie maandag
20,september per mail
versturen.

20-09 Informatie van de groep
20-09 Schoolfotograaf
24-09 Nieuwsbrief 4

"Mijn school in Bloei”
Hallo allemaal,

In dit nummer:




Informatieavond
“Mijn school in Bloei”





Buitenspelmaterialen

Even voorstellen
-Margreeth Holterman
-Roene Hertong
-Marjorie Timmerman

Kleuterpraat
Bijlage:
- Voorlezen
peuters/kleuters
-Bieb fabriek

A.s. maandag 13 september
start “Mijn School in Bloei”t/m
8 oktober.
Hier heeft de leerlingenraad
zich voor de zomervakantie
voor opgegeven. Het is de
bedoeling dat wij, de leerlingen
van Obs De Rozebottel, ouders,
vrienden en bekenden vragen of
ze iets willen bestellen.
De bestellingen worden in
november bij de mensen thuis
bezorgd.
Groetjes,
De leerlingenraad

Waarom bloembollen
bestellen?
50% van de opbrengst gaat
direct naar onze school!
Met deze vrolijke 😊 actie
zamelen we zo moeiteloos een
mooi bedrag in waarmee we dit
jaar iets extra’s gaan doen.
Wat gaan we doen?
Wat willen de leerlingen?
De leerlingen sparen voor een
ballenoctopus op het
schoolplein.
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Even voorstellen:
Hallo ouder(s), verzorger(s) van de
Rozebottel,
Hierbij stel ik mij graag even voor:
Na de zomervakantie ben ik met veel
plezier gestart op de Rozebottel.
Mijn naam is Margreeth Holterman en
woon in Nijeveen, samen met mijn
man Herman en onze zoon Ruben.
Afgelopen 9 jaar heb ik lesgegeven
aan diverse groepen op de Horst in De
Wijk. Daarvoor heb ik 18 jaar in
Ruinen op ’t Oelebröd diverse groepen
les mogen geven.

Op de Rozebottel geef ik op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag les aan
groep 4.
Op dinsdagmiddag, woensdag en
donderdagmiddag zit groep 4 bij groep 3
en dan geef ik beide groepen les.
Inmiddels heb ik al met diverse ouders
kennis kunnen maken op het schoolplein
of via Teams. De komende tijd leer ik
vast meer ouders kennen.
Vriendelijke groet,
Margreeth Holterman

Stagiaire
Hallo, mijn naam is Roene Hertong, ik
ben 20 jaar en kom uit Meppel. Ik doe
de opleiding onderwijsassistent op het
Drenthecollege in Meppel en zit in het
2de jaar van deze opleiding. Afgelopen
schooljaar heb ik mijn MBO-diploma
Sport en Bewegen gehaald.
Mijn hobby’s zijn: voetballen,
fotograferen, motorrijden en
snowboarden. Ik ben op de maandag en
dinsdag in groep 5/6.
Groetjes,
Roene
Ik zal me even kort voorstellen......
Ik ben Marjorie Timmerman en geef
sinds dit schooljaar met veel plezier
les in groep 3 en 4 als
leraarondersteuner.
In 2018 heb ik ook een paar maanden
ingevallen op De Rozebottel, maar
toen als vervanger van de gymlerares
Annemiek.

Hiervoor heb ik 17 jaar als
gymlerares voor de klas gestaan, 15
jaar rondom Groningen en nog 2 jaar
als invaller voor Wolderwijs en vast op
het Oelebröd in Ruinen.

Nu ben ik dus in een andere functie
aanwezig op de Rozebottel, als
leraarondersteuner van juf Margreeth
en juf Bernadette van groep 3/4. Op
maandag geef ik les aan groep 3 en op
vrijdag geef ik les aan groep 4.
Vorig jaar ben ik begonnen als
leraarondersteuner, ik heb 2 dagen
lesgegeven aan de instroomgroep op
De Dissel.

Ik ben de trotse moeder van Sam,
mijn zoontje van vijf, bijna zes jaar
oud. We wonen samen met onze poes
Lola in Meppel. In mijn vrije tijd hou
ik van wandelen in de natuur, sporten
in de sportschool of voetballen met
mijn zoontje, een goed boek kan ik
ook waarderen, net als een heerlijk
avondje netflix.

Ik heb daarbij aan alle groepen van de
scholen lesgegeven.
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Vervolg Marjorie:
Verder hou ik van gezelligheid met
familie en/ of vrienden. De start van
het nieuwe jaar is fijn begonnen met
groep 3 en groep 4, het zijn leuke
groepen met enthousiaste en lieve
kinderen. Ik heb er alle vertrouwen in
dat het een top jaar gaat worden met
elkaar!

Mochten jullie nog vragen aan mij
hebben, of gewoon een kenni s willen
maken, schroom dan niet en wees
welkom op het schoolplein voor een
praatje.
Hartelijke groeten,
Marjorie

Buitenspelmaterialen
Bij de Coop kon je een tijd geleden
sparen voor de school voor
buitenspelmaterialen.
Vorige week hebben we de materialen
mogen ontvangen. We willen de
mensen die voor ons gespaard hebben
heel hartelijk bedanken!
Wij gaan lekker buiten spelen.

“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

Kleuterpraat

Juf Bianca heeft een omslagblouse
aan. Door de wind waait het puntje
iets omhoog waarop een leerling zegt:
“Juf, jij hebt een rokje aan!”😊
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