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We mogen weer!
Wij hebben er als team heel veel
zin in om alle leerlingen weer op
school te ontvangen. Helaas
hebben we nog steeds te maken
met Corona en een stijgend
aantal besmettingen. We zullen
dus nog steeds rekening moeten
houden met dit virus en we
blijven het protocol van voor de
vakantie voor het grootste deel
volgen;
· De leerkrachten vangen de
kinderen buiten op, op dezelfde
manier/plaats als voor de
zomervakantie. De ouders van
groep 1 en 2 mogen achter het
podium komen. Vanaf daar
kunnen de kinderen naar de juf
lopen. Groep 3 t/m 8 kunnen naar
hun eigen vak op het schoolplein.
· De ouders komen niet op het
plein of in de school
· Schoolreizen en/of schoolkamp
gaan voorlopig niet door. Na de
herfstvakantie heroverwegen we
wat we doen met de schoolreizen.
Door het stijgende aantal
coronabesmettingen vinden we dit
een niet te overzien risico die we
niet willen nemen.
· Externen mogen de school in
wanneer zij een ondersteunende
rol hebben m.b.t. de leerlingen.
Denk hierbij aan HVO-lessen,
stagiaires, Scala-lessen,
logopedie, dyslexieondersteuning,
etc. Externen moeten zich wel
registreren.
· Pauzes doen we in twee
groepen. Groep 1 t/m 4 gaat
samen naar buiten en groep 5 t/m
8. Op deze manier hebben de
leerkrachten toch een moment
per dag voor een korte pauze en
kunnen kinderen lekker samen
spelen.

· We mogen ook weer gymmen in
het dorpshuis. Zorg ervoor dat bij
mooi weer kinderen naast binnen
ook buiten kleding bij zich
hebben.
Bij vragen kun je altijd contact
opnemen met de school.
Mag een kind met een
verkoudheid naar school?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van
de basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve;
· Als het kind ook koorts of andere
Covid-19-klachten heeft
· Als het kind een contact is van
een patiënt met een bevestigde
Covid-19
· Als een huisgenoot van het kind
koorts (boven 38 graden) en/of
last van benauwdheid heeft.
Voor kinderen in groep 3 of hoger
gelden de normale regels voor
thuisblijvers
· Bij verkoudheidsklachten of
andere klachten die passen bij
Covid-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging, koorts vanaf 38
graden en/of plotseling verlies van
reuk of smaak
· Als een huisgenoot van het kind
koorts (boven 38 graden) en/of
last van benauwdheid heeft.
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Inloopspreekuur CJG op de Rozebottel
Woensdagen 08:15 uur – 09:15 uur
2 september
16 september
30 september
21 oktober
4 november
18 november
2 december
16 december
13 januari
27 januari

Luizencontrole
In verband met de Corona en het
toenemende aantal Coronabesmettingen
worden ouders nog niet toegelaten op het
plein of in de school. De luizencontrole
op locatie komt hierdoor voorlopig te
vervallen. Wij willen jullie verzoeken
thuis even zorgvuldig te controleren op
neten en/of luizen en eventueel te
behandelen voordat de kinderen weer
naar school gaan. Alvast heel erg
bedankt.

Waterflesjes mee
De temperaturen worden wat lager,
maar het is nog wel warm in school.
De kinderen mogen een extra beker
of flesje meenemen gevuld met
water die ze in de loop van de dag
kunnen opdrinken en eventueel nog
een keer kunnen vullen.

10 februari
3 maart
17 maart
31 maart
14 april
28 april
19 mei
2 juni
16 juni
30 juni
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Hallo allemaal
Mijn naam is Berend, Panda Berend!
Vorig jaar heb ik een paar weken proef
mogen draaien in groep 7/8. Dat ging
heel erg goed. Zelfs zo goed, dat ik
mag blijven!
Ik zal uitleggen wie ik ben en wat ik
doe. Ik ben dus Berend; Dé social
mediabeer van groep 7/8. Het is heel
handig dat ik een knuffelbeer ben. Ik
mag namelijk altijd legaal op
Facebook, Instagram, whatsapp, etc.
gedeeld worden zonder toestemming te
geven! Ik ben dus altijd helemaal AVGgekeurd.
Kinderen in de groep gebruiken mij om
op een veilige manier van alles te leren
over social media en mediawijsheid
door er zelf aan deel te nemen. Ik zal
via Facebook en via Instagram leuke
foto’s, filmpjes en andere nieuwtjes
plaatsen over de groep. Soms zijn daar
ook kinderen op te zien, maar
natuurlijk alleen de kinderen waarvan
de ouders/verzorgers toestemming
hebben verleend.

Ook kan ik reageren op mensen zonder
dat zij weten met wie ze persoonlijk te
maken hebben. Hierdoor blijft de
privacy van de kinderen altijd
gewaarborgd.
Er is alleen wel een probleem: Ik ben
een social mediabeer zonder
smartphone! Is er iemand thuis die een
smartphone over heeft en die wil
doneren aan school? Niet om te bellen,
maar om Facebook en Instagram op te
installeren. (Er hoeft geen SIM-kaart in
te zitten) #durftevragen #delenislief
#helpberendpanda #ikwilonline
#socialmediabeer
De kinderen van groep 7/8 gaan dus
mijn accounts beheren (met
ondersteuning van de leerkracht).
Nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt?!
Volg mij dan online!
Voeg me toe als vriend op facebook:
https://www.facebook.com/berend.pa
nda
Volg me op Insta:
https://www.instagram.com/panda_be
rend/ Hope 2 C U Online! #zinin
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De eerste schooldag
We wilden de eerste schooldag graag
feestelijk starten met ouders én
kinderen. Onze 100e leerling officieel
welkom heten, het speeltoestel openen
en vieren dat we officieel een
Kanjerschool zijn. Je mag jezelf een
Kanjerschool noemen en het bordje
ophangen wanneer 80% de opleiding
heeft gevolgd. Je moet als leerkracht
verschillende certificaten behalen
voordat je helemaal klaar bent. Het
bordje is binnen….nu nog het feestje.
Maar door het toenemende aantal
besmettingen mogen ouders nog steeds
niet op het plein of in de school.

Traktaties
Trakteren mag, maar we houden het
beleid aan van voor de zomervakantie.
Dat betekent dat er getrakteerd mag
worden op iets dat voorverpakt is en dat
de kinderen zelf mee kunnen nemen naar
school en naar binnen. Ouders mogen
niet op een later tijdstip wat brengen of
het overgeven aan de leerkracht. Overleg
even met de leerkracht (via mail bv.) of
het uit komt om te trakteren. Zo
voorkomen we dat er meerdere traktaties
op één dag zijn.

Juf Bernadette
Bernadette gaat helaas nog niet starten.
Ze is druk met haar herstel bezig.
Gelukkig hebben we een goede invaller
kunnen vinden. Een ervaren en
enthousiaste leerkracht, Annemieke
Louw. Annemieke start op donderdag 20
augustus. Vervolgens is zij er elke
woensdag, donderdag en vrijdag.
Halverwege september is Annemieke nog
een week afwezig. Maar dit kunnen we
voor een groot deel intern oplossen voor
deze week. In de eerst week is Agnes op
maandag, dinsdag en woensdag in groep
¾ en komt Koen op woensdag voor groep
7/8. (dit doet normaal gesproken Agnes).

We willen dit ook graag samen vieren en
stellen het nog even uit! Voor de kinderen
is de eerste schooldag al spannend
genoeg.
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Kanjertaal voor ouders
Maak dagelijks echt contact met je kind

Werk aan een goede relatie met je
kind.
Een kind heeft behoefte aan een goede
relatie met jou. Het wil zich gezien en
gehoord voelen door vader en moeder.

“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

Individuele aandacht
Persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je
kind zich door jou voelt gezien. Het kind
doet er toe voor papa en mama, het kind
is geliefd, er wordt van haar/ hem
gehouden.
De waan van de dag
In veel gezinnen hebben de ouders het
druk met hun werk en het regelen van de
dagelijkse dingen. Probeer toch met
regelmaat iets met je kind alleen te
doen. Een uurtje winkelen, een spelletje
spelen, enz. is vaak al genoeg.

