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Schoolfruit
We schrijven ons al jaren in
voor schoolfruit, gesubsidieerd
door de Europese Unie. Vooral
in het begin was er heel veel
variatie en leerden de
leerlingen veel nieuwe fruit- en
groentesoorten kennen. De
laatste jaren wordt de variatie
steeds minder en eten we wel
heel vaak wortels en
cherrytomaatjes. Of de bekende
fruitsoorten als appel en
banaan.
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We zien steeds vaker dat de
leerlingen ook op de
schoolfruitdagen hun eigen fruit
meenemen van huis met als
resultaat dat we veel
overhouden aan het eind van de
week.

Bovenstaande heeft ons als
team laten besluiten een
onderzoekje in te stellen
onder ouders en leerlingen.
De leerlingenraad heeft dit
nagevraagd in groep 5 t/m 8.
Van de leerlingen uit groep 5
t/m 8 wilden 7 van de 45
leerlingen schoolfruit De rest
wilde liever zelf fruit
meenemen. De MR heeft nog
een vraag uitgezet onder de
ouders. Ook hier gaf een
minderheid aan wel
schoolfruit te willen.
In overleg met de MR hebben
we besloten ons dit
schooljaar niet aan te melden
voor het schoolfruit.
We gaan ervan uit dat de
leerlingen elke dag fruit
meenemen.

Kinderpostzegelactie
Op 29 september gaan de
leerlingen weer langs de deuren
om kinderpostzegels en andere
producten te verkopen. De
voorbereidingen op school zijn
al in volle gang. Woensdag start
de 73e editie van de
Kinderpostzegelactie. Het thema
dit jaar is: Geef meer kracht! De
coronacrisis heeft ingrijpend
effect gehad op de levens van
alle 1,5 miljoen
basisschoolkinderen in
Nederland. De meldingen over
huiselijk geweld namen toe,
meer kinderen kregen te maken
met armoede en thuisonderwijs
was niet voor iedereen haalbaar.

Hulpvragen gingen vaker dan
ooit over mentale problemen
zoals eenzaamheid, angst en
depressie. De
langetermijngevolgen door
het abrupt wegvallen van
school en sociale contacten
worden steeds meer
zichtbaar. Daarom wordt er
dit jaar extra aandacht
besteed aan projecten die
kinderen helpen meer
veerkracht te ontwikkelen.
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Mijn school in bloei!
De tussenstand van de bloembollen
verkoop is: €1505,Wat een goede verkoop!
De actie loopt t/m 8 oktober.
Nog twee weken.
Misschien kunnen we het
verdubbelen?? 😊
Heel veel succes!

Voorstellen
Hallo hierbij wil ik mij even
voorstellen voor wie mij nog niet kent
of weet wie ik ben.
Ik ben Natasja Faber en werkzaam op
de Rozebottel als schoonmaakster.
Sinds enkele jaren lees ik met
kinderen die anders talig zijn
opgevoed om zo hun Nederlandse
woordenschat te vergroten en daaruit
voortvloeiend is mij gevraagd of ik ook
het programma BOUW! mee wilde
ondersteunen. Dit doe ik op dinsdagen donderdagmorgen met kinderen uit
groep 3 en 4.
Mijn naam is Sanne Masselink, 18
jaar. Ik zit in het 2e jaar van de Pabo
op Windesheim in Zwolle. Het
aankomende half jaar ga ik bij groep 1
stagelopen. Hier ben ik elke week op
de dinsdag en soms een dag extra.
Mijn hobby´s zijn reizen, leuke dingen
doen met vriendinnen en natuurlijk
bezig zijn met kinderen. Ik heb
ontzettend veel zin in het aankomende
half jaar in groep 1!
Groetjes,
Sanne

Ik ben gek op lezen en je kunt mij
misschien ook kennen omdat ik met
onze twee grote zwarte honden (New
Foundlanders) rondloop.
Groet,
Natasja
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HVO
HVO Eindelijk 24 augustus was het
zover, na maanden mocht ik weer les
komen geven op de Rozebottel. Wat
was dat lang geleden. Het was heel
fijn om de kinderen en het team weer
te zien. Ik zal mijzelf even
voorstellen. Mijn naam is Nicolien Lip
en geef HVO lessen op verschillende
scholen in Drenthe en woon met mijn
man Niels en zoon Daan in Hoogeveen.
Dinsdagochtend van 10.30 tot en met
12 uur ben ik op de Rozebottel. Groep
5/6 van 10.30 tot en met 11.15 en
groep 7/8 van 11.15 tot en met 12.00
uur.

Wat HVO is en welke vragen er
besproken worden tijdens de les, heeft
Nicolien heel mooi beschreven in de
bijlage: Wat is HVO?

Jaarplanner
De jaarplanner 2021-2022 is op
9 juli 2021 digitaal verstuurd. Nu alle
data bekend zijn, merken we dat er
toch nog vraag is naar een papieren
versie. We gaan deze week aan de slag
om dat rond te krijgen.

Kinderboekenweek 6 – 17 oktober 2021
Vergeet me
Ik verdrink soms in een boek
De spanning sleurt me mee
In een stroom van woorden
Drijf ik naar de zee
Meestal strand ik
Als ze roepen kom
Kom je eten
Alleen als ik lees
Mag iedereen mij vergeten
Hans Hagen
Hoe fijn is het als je je kunt verliezen
in een boek?
Lezen en voorgelezen worden is niet
alleen fijn om te doen, het is ook een
vorm van onbewust leren.

Kinderen die lezen werken o.a. aan
hun woordenschat, taal, sociaalemotionele ontwikkeling en aan
wereldoriëntatie.
Om leesplezier te bevorderen heeft
Bruna tijdens de kinderboekenweek
een actie waarbij wij als school kunnen
sparen voor nieuwe boeken.
Doen jullie mee?
Zie voor meer info de bijgevoegde
flyer.
Bianca (leescoordinator)

Pagina 4 van 6
Pagina
van 56
Pagina 35 van

Nieuwsbrief van school
Oproep: Hulp Kinderclub
De Kinderclub is nog opzoek naar
vrijwilligers.
Dit voor de dinsdag, woensdag en
vrijdag!
Wie o wie komt ons team versterken?
Opgeven kan via T- 06 15 255 377
Hartelijke groeten,
Jenny

Kanjer: uitleg petten

“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

Uitleg van de petten van de
Kanjertraining
Het gaat om het gedrag dat de
kinderen vertonen.
Het is de bedoeling dat kinderen
zich bewust worden van hun eigen
gedrag en dat ze voor bepaald gedrag
kunnen kiezen.
Witte pet/tijger
De tijger is een kanjer. Hij/zij is
tevreden met zichzelf, komt voor
zichzelf op en voor anderen. Maar
weet ook wanneer het tijd is om weg
te lopen.
Rode pet/aap
Neemt niemand serieus ook zichzelf
niet, hij/zij lacht overal om. Het is
een meeloper en hij/zij versterkt
hierdoor het gedrag van de pestvogel.

Gele pet/ konijn
Heeft een negatief zelfbeeld en komt
niet voor zichzelf op of voor anderen.
Loopt liever snel (bang) weg.
Zwarte pet/pestvogel
Vindt zichzelf geweldig en anderen
helemaal niks. En laat dat
aan andere kinderen voelen. Alle
anderen deugen niet en hij/zij bepaalt
zelf wel wat hij doet. Hij/zij pest
andere kinderen
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