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De kinderboekenweek

BELANGRIJKE DATA
18-10 Herfstvakantie
29-10 Nieuwsbrief 6

Zoals jullie weten is de
kinderboekenweek van start
gegaan. Woensdag waren alle
leerkrachten verkleed als een
beroep dat ze vroeger wilden
worden. De kinderen vonden
het geweldig.
Goed kunnen lezen is
belangrijk, maar om het goed te
kunnen moet je veel oefenen.
Het is niet belangrijk wat een
kind leest, maar wel dat het
plezier beleeft aan het lezen.
Om leesplezier te stimuleren
lezen we deze dagen extra vaak
voor, doen aan boekpromotie
en we laten de kinderen ook
hun lievelingsboek promoten.

Een aantal tips voor thuis om
het leesplezier te
bevorderen:
lees je kind elke dag voor
laat je kind voorlezen en
reageer enthousiast
haal boeken en tijdschriften
in huis
geef het goede voorbeeld en
lees zelf ook een kwartier per
dag
beperk het lezen niet tot
boeken, ook recepten,
spelregels, ondertiteling etc.
zijn vormen van lezen
laat stripboeken en
moppenboekjes rondslingeren
en tot slot; ga geregeld naar
de bibliotheek
En wat fijn dat we al een
aantal kassabonnen
ontvangen hebben voor de
kortingsactie van Bruna!
Alvast hartelijk bedankt
hiervoor.
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Mijn school in bloei!
De actie is afgelopen.
De eindstand van de bloembollen
verkoop is: €1810,Wat een goede verkoop! De helft van
de opbrengst is voor onze school.
Nu gaat de leerlingenraad op zoek
naar iets leuks voor op het
schoolplein.
Heel hartelijk dank voor alle
bestellingen!
De leerlingenraad

Voorstellen
Ik ben Maykel Mol, 22 jaar oud en kom
uit Hollandscheveld. Vanaf dit
schooljaar kom ik als
onderwijsassistent op De Rozebottel.
Ik ga juf Margreeth op de woensdag
assisteren bij groep 3/4 .

Ik kijk er heel erg naar uit om op deze
school te mogen werken. Mochten jullie
vragen voor mij hebben kom dan gerust
bij mij!
Ik hoop op een fijne tijd op de
Rozebottel.

Mijn hobby’s in mijn vrije tijd zijn:
voetballen, met vrienden afspreken en
tijd doorbrengen met mijn vriendin.

Tot snel!!
Groeten Maykel

Herfstknutsel
Ga eerst naar buiten om mooi
gekleurde blaadjes te verzamelen en
dan binnen snel aan het knutselen!
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E-Waste Groep 7-8
De hele maand september heeft groep
7-8 gestreden om de eerste plaats in
de E-Waste Race.
Een enorme container stond
pontificaal gepositioneerd voor het
lokaal van school.
De grote inzet van vele
dorpsbewoners, leerkrachten, ouders,
maar natuurlijk grotendeels door de
kinderen zelf wordt be De hele maand
september heeft groep 7-8 gestreden
om de eerste plaats in de E-Waste
Race. Een enorme container stond
pontificaal gepositioneerd voor het
lokaal van school.
De grote inzet van vele
dorpsbewoners, leerkrachten, ouders,
maar natuurlijk grotendeels door de
kinderen zelf wordt beloond met een
schoolreisje naar Nemo in Amsterdam
op 9 november.
De winst is niet alleen een
schoolreisje. De winst is ook het
leerproces achter de bewustwording
van recyclen. Het feit dat mensen
'zomaar' spullen weggooien, maar aan
de andere kant ook zoveel spullen
houden terwijl het defect is en
gerecycled kan worden. De klas heeft
écht moeten samenwerken om deze
winst te behalen. Het is een ervaring
die iedereen hier niet snel zal
vergeten. Dit spektakel bereikte ook
de media.

Een verslag is te lezen op deze
website:
https://eur02.safelinks.protection.outl
ook.com/?url=https%3A%2F%2Fdewolden.nieuws.nl%2Fnieuws%2F40025%
2Fobs-de-rozebottel-uit-koekangekaapt-hoofdprijs-e-waste-race-op-naarnemo%2F&data=04%7C01%7C%7C57a6e9
cf9c6d40d454b708d984f2d38f%7C722a6
aba58514dcbbfaecd7b98a9dc64%7C0%7
C0%7C637687000733530647%7CUnknow
n%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
MDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwi
LCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1luO%
2BXQad8C%2FPmDh%2Bdxx7anLgCkgyJo
j%2BWOVGw%2FqRuo%3D&reserved=0

Heeft u facebook? dan staat daar een
uitgebreid fotoverslag klaar. Wij zullen
9 november gaan genieten van ons
gewonnen schoolreisje.
Iedereen die mee heeft gewerkt aan
dit grote succes, bedankt!
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Speeltuinvereniging “De Hommel”
Heb je zin om (bijna) elke vakantie wat
leuks te doen met je vriendjes en
vriendinnetjes, wordt dan lid van
speeltuinvereniging de Hommel in
Koekange. Aankomende vakantie gaan
we naar de bioscoop.
Vul het aanmeldformulier in en lever
hem z.s.m weer in bij een van de
bestuursleden (zie bijlage).

Project leesvreters groep 5-6
Groep 5 en 6 zijn deze week begonnen met
het project leesvreters van de Bibliotheek.
Zij gaan 10 boeken lezen.
Dit doen ze samen in kleine groepjes.
Ze leren recensies schrijven en hebben
contact over de boeken die ze lezen op de
site van Leesvreters.
Er doen 10 scholen in Wolderwijs mee.
We moeten elke week twee quizvragen over
een van de boeken beantwoorden. Soms
moeten we het antwoord op internet
zoeken, soms uit het boek, soms een
creatieve opdracht.
Elk jaar zorgt dit project ervoor dat de
kinderen met heel veel plezier met boeken
bezig zijn. De komende 12 weken zijn we
elke dag even met Leesvreters bezig.
We lezen dus heel veel in onze groep!
Aan het eind van dit project is er een
feestelijke afsluiting, verzorgt door de
bibliotheek.
We gaan nog horen hoe en wat, maar we
houden jullie op de hoogte
Groetjes van groep 5 en 6
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“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

