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Besmetting en communicatie
Binnen stichting Wolderwijs
hebben wij afgesproken dat wij
jullie niet informeren wanneer
een ouder van onze school
positief getest is. Wel krijgen
ouders een mail bij een
positieve besmetting van een
leerling of medewerker. Wij
worden bij een besmetting van
een leerling of medewerker ook
meegenomen in het
contactonderzoek van de GGD.

Dat is bij een besmetting van
een ouder niet het geval.
Wanneer kinderen in
thuisquarantaine zitten
krijgen ze thuisonderwijs via
o.a. teams. Bij het afmelden
van de kinderen kun je met
de leerkracht bespreken hoe
en wat.
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Getest en dan,…
We komen er bijna niet meer
onderuit. Velen van ons zijn al
getest en zullen nog getest
worden wanneer men klachten
krijgt. Wanneer je getest bent
willen we jullie wel verzoeken
je te houden aan de richtlijnen
van het RIVM. Wanneer er geen
koorts of benauwdheid in het
spel is mogen de kinderen
gewoon naar school. Wel
verzoeken we jullie dan niet
zelf de kinderen te brengen
en/of halen.

Blijf thuis in afwachting van de
uitslag en kom niet rondom de
school. Geen risico’s nemen.
Wij doen er alles aan om de
lessen fysiek door te laten
gaan, de veiligheid voor
medewerkers en kinderen staat
bij ons voorop en daar hebben
we ook jullie medewerking
voor nodig.
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Schoolfruit
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan het
EU-schoolfruit- en groenteprogramma.
Vanaf week 46 t/m week 15 wordt er
wekelijks fruit en groente geleverd. De
vaste leverdag van het fruit en de groente
wordt de dinsdag. Dat betekent dat onze
schoolfruitdagen op woensdag, donderdag
en vrijdag zijn. Op deze dagen hoeven de
kinderen niet zelf fruit mee te nemen. De
leverancier heeft extra maatregelingen
getroffen i.v.m. Corona. Op de
distributiecentra worden de chauffeurs
gecontroleerd op symptomen van Corona,
tevens wordt voor aanvang van de
leverdag gevraagd om te temperaturen.

De chauffeurs worden verzocht voor en na
levering de handen reinigen. De chauffeur
mag leveren tot aan de deur. Hij/zij komt
dus niet binnen. In periode I (november
t/m december) wordt er zoveel mogelijk
handfruit en makkelijk deelbaar groente
en fruit geleverd. Snijproducten zoals
meloen en ananas worden zo lang mogelijk
uitgesteld.
Dus vanaf 11 november kunnen we elke
woensdag, donderdag en vrijdag weer
genieten van lekker fruit en groente. (zie
ook de bijlage bij deze nieuwsbrief)

Dieren die voorbij komen op de Rozebottel
Afgelopen week werd er, door een
paar kinderen op het schoolplein, een
egeltje gevonden. Het bleek een jong
egeltje te zijn die zich niet lekker
voelde en zich ook niet alleen kon
redden. Juf Ankie heeft het egeltje
opgepakt en in een doos gedaan.
We hebben de egelopvang en
verschillende dierenambulances
gebeld. Uiteindelijk heeft juf Ankie
besloten om het egeltje zelf naar de
egelopvang in Hollandscheveld te
brengen. Ook dat ging niet zonder slag
of stoot.
We weten nu wel, wanneer je een
egeltje vindt, het kattenbrokjes mag
eten en een warm kruikje nodig heeft.
Hopelijk loopt dit egeltje over een
paar weken weer lekker buiten en kan
het een winterslaap gaan houden.

Alsof dat niet genoeg dierennieuws is.
Deze week kwamen Jesse en Dani met
een slang op school. De slang leefde
niet meer, maar toch! Ze hebben de
slang gevonden in Koekange. Alle
groepen hebben een kijkje kunnen
nemen. Wij denken dat het een
ringslang is.
We hebben gelijk even vragen als:
-Hoeveel soorten slangen leven er in
Nederland?
-Welke zijn gevaarlijk/giftig?
-Welke soorten leven er in Drenthe?
onderzocht om sommige kinderen toch
even gerust te stellen. Een slang zie je
natuurlijk niet iedere dag!
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Wat doen we met HVO?
Uw kind volgt dit schooljaar de lessen
Humanistisch Vormingsonderwijs,
afgekort HVO. Alles wat je meemaakt
in je leven vormt je. Je leert van de
mensen om je heen, van de ervaringen
die je hebt thuis, op school, op de
sportclub, tijdens je hobby, op je werk
enz. Met andere woorden; leren door
of vanuit ervaringen. Tijdens de HVO
lessen, werk ik met de leerlingen aan
deze ervaringen, door het behandelen
van verschillende thema’s. Ervaren
door zelf te doen, mee te maken en
door te maken. Kinderen worden op
speelse wijze aangemoedigd met
elkaar te delen wat ze denken, voelen,
willen en doen. Na de zomervakantie
zijn wij begonnen met
kennismakingslessen, kennismaken
met HVO, kennismaken met elkaar,
kennismaken met de juf. Vervolgens
kwam het thema “Kiezen”. Kinderen
groeien en maken steeds meer zelf
hun keuzes.

Kanjertaal voor ouders
Gebruik de ‘ik boodschap’.
”Ik zie, ik hoor, ik voel…daar heb ik
last van, wil je daar mee stoppen?”
Je benoemt hier het gedrag en geeft
een duidelijk signaal
Veel kinderen reageren vaak direct
met gewenst gedrag op deze vraag.
Je benoemt hier: wat je ziet/hoort,
wat het met je doet, en wat je wilt
Situatie → effect op jou → gewenste
situatie Bedank een kind als het
positief reageert ‘Fijn, dank je wel’
Complimenteer dit kind wat later met
haar/ zijn positief gedrag
“Wat fijn dat je nu zo rustig/lief doet,
nu is het gezellig voor ons allemaal”
Wat als een kind niet gewenst
reageert of in herhaling valt….?

Wat kies je zelf? Wat kiest iemand
anders voor je? En hoe gaat dat? Met
deze vragen hebben de kinderen zich
bij dit thema bezig gehouden. Of het
nu gaat om wat je eet, wat je
aantrekt, wat je doet: iedereen kiest,
voor de buitenkant én de binnenkant.
De kinderen hebben in deze lessen
leren ervaren wat kiezen is en hoe dat
voelt. De kinderen hebben samen
keuzes gemaakt en onderzocht wat een
goede keuze is. Afgelopen week
hebben wij aandacht besteed aan
Werelddierendag. Werelddierendag
wordt elk jaar gevierd op 4 oktober en
op deze dag wordt stilgestaan bij de
rechten van dieren.

Met hartelijke groet,
Nicolien Lip Docent HVO
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Wat doen we tijdens een GVO-les?

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Terwijl ik dit stukje typ, staat de
herfstvakantie voor de deur. De eerste
schoolperiode zit erop. Wat is het fijn
om de GVO-lessen weer in de scholen te
kunnen geven! Ik leer de kinderen zo
langzamerhand steeds beter kennen en
dat vind ik erg leuk.
U vraagt zich misschien wel af waar we
zoal mee bezig zijn geweest. De lessen
stonden in het teken van het thema In
het begin. We hebben kennisgemaakt
met elkaar en met het vak GVO. We
hebben een spel gespeeld, waarvan we
de regels niet kenden. En tja, zonder
die regels kun je het niet eerlijk
spelen. Dat was een mooie aanleiding
om na te denken over welke regels we
belangrijk vinden bij GVO.
Daarna hebben we met elkaar
nagedacht over het ontstaan van al die
mooie dieren op de aarde. De kinderen
zitten vol vragen over hoe alles is
ontstaan. Ik heb verteld wat daarover in
de bijbel staat. Samen hebben we dat
uitgebeeld met de materialen die u hier
op de foto ziet.

Dat verhaal roept allerlei vragen op:
Hoe is God dan ontstaan? Hoe kan God
de dieren hebben gemaakt? En hoe zit
dat met de dino’s? Het is mooi om te
zien hoe kritisch erover nagedacht
wordt. En we weten ook dat er
verschillende verhalen over zijn. Zo
hebben we gelezen hoe de oude
Egyptenaren dachten over het ontstaan
van de aarde. De indianen vertelden
elkaar weer een ander verhaal en ook
de Aboriginals hadden hun eigen
verhaal.
De afgelopen week doken we de
geschiedenis in met het thema van de
kinderboekenweek En toen…. We
hebben gehoord over Maarten Luther,
die op 31 oktober 1517 zijn lijst met
stellingen op de deur van de kerk in
Wittenberg getimmerd had.
Vriendelijke groeten,
Jenny ten Klooster
GVO-docent

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

Leuk om te zien dat de kinderen
spelletjes met elkaar bedenken en er
veel plezier aan beleven 😊
Een touw ronddraaien en springen
maar!

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