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Fijne
Voorjaarsvakantie

Als team zoeken wij steeds naar
hoe wij de werkdruk kunnen
verlagen. Alle kleine beetje
helpen daarbij. De afgelopen 2
jaar heeft de Oudervereniging
(OV) (deels) de schoolreizen
georganiseerd. Uiteraard in
overleg met de leerkrachten.
Heel fijn! Dit werk scheelt voor
ons als team.
We gaan hierin nog een stapje
verder. Vanaf dit schooljaar
neemt de OV ook de financiële
taak op zich wat betreft de
schoolreizen. Er wordt een
aparte rekening geopend die
alleen bestemd is voor de
schoolreizen. De OV kan dan
naast de organisatie van het
schoolreisje voor groep 1 t/m 6
ook de financiële afhandeling
regelen voor groep 1 t/m 8.
Eventueel kunnen ze in de
toekomst ook meer betekenen
voor het organiseren van het
kamp voor groep 7/8.

Deze is voor dit schooljaar al
grotendeels
geregeld/gereserveerd.
Ook is er gesproken over de
bedragen.
Voor dit schooljaar komen de
bedragen op:
Schoolreis groep 1-6: € 30,Schoolkamp groep 7-8 naar
Waddeneiland: € 120,De bedragen zijn in overleg met
het team, OV en MR iets
verhoogd zodat we de
schoolreizen kunnen blijven
organiseren. De prijzen van
schoolreizen, excursies,
kampeerboerderijen ed. stijgen
ook elk jaar.
Zodra het rekeningnummer
bekend is wordt dit gedeeld met
alle ouders zodat de betalingen
gedaan kunnen worden.

Fijne voorjaarsvakantie

Even voorstellen
Schoolfruit
Nieuws uit groep 5 & 6
Ziekte
Vraag

Wij wensen iedereen een fijne
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Even voorstellen
Ik ben Max van der Weide, 17 jaar
en ik kom uit De Wijk. Ik volg de
opleiding onderwijsassistent op het
Drenthecollege in Meppel, hierna
wil ik graag naar de pabo. Ik kom
voor de rest van het schooljaar
stagelopen bij de klas van Koen en
Agnes groep 7/8. In mijn vrije tijd
voetbal ik.

Schoolfruit
Wij merken het op school: zien eten,
doet eten. Leerlingen die eerst nog
niet zo blij waren met schoolfruit,
eten nu lekker mee. Merkt u thuis
een verschil? Wij zijn benieuwd!
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Nieuws uit groep 5 & 6
We zijn gestart met ons nieuwe
thema: Red de wereld.
Woensdagmiddag hebben we met de
hele groep en beide juffen de klas
veranderd in een "oerwoud",
De meegenomen knuffels en foto"s
van het regenwoud passen hier prima
bij.
Donderdag hebben we eerst
opgeschreven wat we al weten van
het regenwoud. Dieren, planten en
mensen.
Daarna hebben de kinderen veel foto's
gezien van verwoesting van het
Regenwoud. We gaan deze unit
verder in op hoe er wordt omgegaan
met de longen van de aarde, de
gevolgen van het verdwijnen van het
regenwoud,
maar ook de functie van bomen als
zuurstofmaker. Dat geldt natuurlijk
ook voor de bomen in de eigen
omgeving.
Met het verdwijnen van bomen en
bossen verdwijnen ook veel
bijzondere diersoorten en wordt ook
het leefgebied
van de laatste natuurvolkeren
bedreigd. Zij hebben geen rechten en
verliezen hun leefgebied. Hoe kunnen
zij geholpen worden.
We leren over de gebruiken en manier
van leven van deze mensen. Over
diersoorten, planten, gebruik van
zaden, bloemen etc
voor medicijnen, parfum, etc.

Wat kunnen we terugvinden in
onze supermarkt? Er wordt
natuurlijk geregeld gerefereerd
aan onze
eigen omgeving, zodat kinderen
een goed beeld krijgen van de
samenhang van alles.
Het is een prachtig onderwerp en
de kinderen zijn al heel
enthousiast!
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Ziekte
Helaas hebben we donderdag 13
februari de gevolgen van een
leerkrachten tekort ook gevoeld.
Ankie had een scholingsbijeenkomst
en Susanne zou deze dag groep 5/6
draaien. Helaas kon Susanne vandaag
vanwege de gevolgen van een bezoek
aan de kaakchirurg niet invallen.
Andere leerkrachten zijn er niet
beschikbaar. Gelukkig heeft Agnes
nog de groep overgenomen, maar dit
gaat wel ten koste van de zorg, de
ondersteuning en administratieve
verlichting. Dit moet nu op een ander
tijdstip gedaan worden.

“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

Vraag
Inmiddels hebben we een mooie
bibliotheek gekregen, het is nog niet
helemaal af, maar tot zo ver zijn we er
erg blij mee! Alleen door het een en
ander te verplaatsten is het een beetje
‘saai en kaal’ geworden in de
lees-zithoek bij groep 3-4 en groep 5-6.
Het leuke, gekleurde bankje blijft staan
en nu willen wij graag de voorleesstoel
(zie foto) passend maken bij het
geheel. Dat betekent dat de stoel in
“goudkleur” geverfd moet gaan worden.
Wie voelt zich geroepen om dit voor
ons te gaan doen?
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar
info.rozebottel@wolderwijs.nl

’s Middags heeft Chantal nog een deel
opgevangen zodat Agnes wel bij de
afsluiting kon zijn van de IPC Unit van
groep 7/8. Maar wij vinden nog steeds
dat de kinderen voor gaan en de lessen
zoveel mogelijk door moeten gaan. Fijn
dat het team altijd meedenkt en
flexibel is.
Vera is de hele week al ziek. Ook voor
haar hebben we geen vervanging
kunnen vinden. Ook dit gaat ten koste
van de extra ondersteuning. Maar
gelukkig hebben we de groepen niet
naar huis hoeven sturen.
Tijd voor vakantie, uitrusten en veel
vitamines nemen!!
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