
 

 
Het Rozenblaadje 

oktober 2019 
 

 

Belangrijke data 
          
 
   2 oktober   16.30 uur klankbordgroep op de Floraronde 
 
   3 oktober   Schoolfotograaf 
   
   4 oktober   Sportdag groep 4 t/m 7 
 
   10 oktober   NIO groep 8 
    
   11 oktober   Sportdag 1 t/m 3 
 
   18 oktober   Studiedag 
 
   19 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 
 
   28 oktober   Zwemmen groep 8a 
 

 

Van de directie 
• Op de jaarkalender staat dat dinsdag 24 maart een studiedag is. Helaas is dit niet de correcte datum. Dit 

moet donderdag 19 maart zijn. Inmiddels is de kalender ook in de app ingevoerd. Daar staan alle juiste 
data in.  

• De groepen 5 en 6 hadden het voor elkaar dat hun ouders als eerst allemaal aangemeld waren op de 
nieuwe schoolapp. Daarom kregen ze een lekker ijsje. Dit werd met een hoop gejuich ontvangen! Bij 
groep 1/2 was het extra spannend. Daar was er geen éénduidige winnaar aan te wijzen omdat de 
ouder(s)/verzorger(s) zich even snel hadden aangemeld. Zij worden binnenkort getrakteerd op ijs. 

• Denkt u er aan om in de app het formulier ‘AVG’ en ‘toestemmingsformulier medicijngebruik’ in te 
vullen? U kunt dit vinden onder het kopje ‘formulieren’. Alvast bedankt. 

 
 

Hoera! 
Hoera! Rick, onze leerkracht uit groep 4 is vader geworden van een prachtige zoon Jake. Alles gaat goed en 
vanwege zijn ouderschapsverlof zal hij de aankomende week nog even genieten van zijn zoontje. Esther vangt de 
klas op. 

 

Speerpunten leerKRACHT 
Tijdens onze vergadering streven we er naar om doelen te stellen die ons onderwijs 
elke keer beter maken.  
De aankomende periode staan ‘samenwerken en zelfstandigheid’ en de ‘regels in de  
klas’ centraal. Na de vakantie zijn de regels vaak weer wat weggezakt en omdat we het  
belangrijk vinden dat we een doorgaande lijn hebben in de groepen halen we de  
regels weer op. Zo is er deze periode aandacht voor het ‘stoplicht’ en het ‘rood/groen 
kaartje/blokje’.  



 

 

 
 

Ook heeft elke klas een wisbordje gekregen. Als de leerkracht, tijdens de instructie, een vraag heeft schrijven de 
leerlingen het antwoord op een wisbordje. Iedereen houdt zijn wisbordje naar de leerkracht gericht, zodat de 
leerkracht ziet welke leerlingen het al snappen en welke nog niet.  
Voor Engels is het doel gesteld dat de leerlingen proberen zoveel mogelijk in het Engels terug te antwoorden 
tijdens de Engelse les.  

 

Inschrijvingen 
Nog voordat uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind al inschrijven bij ons op school. Dit vinden wij zelfs prettig,  
zodat wij een goede prognose kunnen maken van de verwachte leerlingen op school. 
Heeft u nog kinderen die niet ingeschreven zijn en die u wel graag bij ons op school wilt hebben, zou u dan zo 
vriendelijk willen zijn om dit zo snel mogelijk in orde te maken? Dit om teleurstellingen te voorkomen. 
 

Ouderraad 
Namens de ouderraad is er de afgelopen weken bij alle groepen nieuw buitenspeelgoed  
gebracht, voor de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Wij wensen alle groepen hier heel veel plezier mee. 
 
 
 

 
 
 
 

Schoolfruit 
We zijn, net als vorig jaar, weer ingeloot voor het schoolfruit! Dit betekent dat we 20 weken lang, 3 keer in de 
week fruit aangeleverd krijgen (op de woensdag, donderdag en vrijdag). Dit zal vanaf week 46 (de week van 11 
november) tot en met week 16 (de week van 13 april) geleverd worden. In deze periode hoeft u, op deze dagen, 
geen tussendoortje mee te geven aan uw zoon/dochter.  

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op 3 oktober op school. De achtergrond die gebruikt gaat worden is wit.  
We starten in de middag zodra alle kinderen op de foto zijn geweest met de broertjes/zusjes foto’s op 
de Floraronde. Houdt rekening dat hierdoor uw kind later uit school kan komen als verwacht. We  
zullen starten met de laagste groepen zodat deze het eerst klaar zullen zijn. 
 
 

 

CJG 
Kinderen veilig en liefdevol laten opgroeien, daar maken we ons allemaal hard voor. Verschillende organisaties 
bieden hulp en ondersteuning aan gezinnen waar dit niet zo vanzelfsprekend is. Veel van deze organisaties 
organiseren workshops, lezingen en trainingen voor ouders en kinderen. Om dit aanbod zo overzichtelijk en 
makkelijk mogelijk te maken is er een nieuw platform ontwikkeld. Met dit nieuwe platform streven ze ernaar om 
samen met alle jeugdhulpverlenende organisaties dé plek te creëren waar ouders en kinderen alle workshops en 
trainingen kunnen vinden over opvoeden en opgroeien. Bij deze gedachte hoort ook een nieuwe passende naam; 
Samen (op)groeien. Nieuwsgierig naar het aanbod? Neem dan een kijkje op www.samenopgroeien.nu. 
 
 
 

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.samenopgroeien.nu&umid=35585385-d8d1-4fcd-983a-457a2576b8bc&auth=1470e4eee6ab289fedd970c39a1cbd8aa1c97a83-4e63f0991a67d58ce271678c42c7660f65e864af
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.samenopgroeien.nu&umid=35585385-d8d1-4fcd-983a-457a2576b8bc&auth=1470e4eee6ab289fedd970c39a1cbd8aa1c97a83-4e63f0991a67d58ce271678c42c7660f65e864af


 

 
 
 

GGD Flits scheiding 
En ze leefden nog lang en gelukkig…… 
Zo gaat dat in sprookjes, maar in het echte leven loopt dat niet altijd zo. Een op de zes kinderen krijgt te maken 
met een scheiding van zijn of haar ouders. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, Alles wat tot nu toe 
vertrouwd was is dat plotseling niet meer. Kinderen kunnen zich in de steek gelaten,  
 
boos, bang en verdrietig voelen. Toch hoeft een scheiding niet dramatisch te zijn. Kinderen kunnen na verloop 
van tijd meestal vrij goed wennen aan de nieuwe situatie. 
Een informatieve website voor kinderen (en ouders) is www.villapinedo.nl. “De plek voor kinderen van 
gescheiden ouders”.  
 

Buddyapp Voor kinderen van 10-20 jaar  
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden via de website van villa pinedo voor de buddyapp, waar ze 
gekoppeld worden aan een getrainde jongere die ook gescheiden ouders heeft. 
Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien van de scheiding? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met  
de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Zij kunnen met u meedenken over 
passende begeleiding en hebben zicht op het aanbod voor gescheiden ouders en kinderen in uw gemeente. Een 
afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur.                                                  
 

Workshops Opvoeden in twee huizen  ( voor inwoners Haarlemmermeer)  
Behoefte om eens te praten over opvoeden met andere gescheiden ouders ? Meld je aan voor een van de 
workshops. Bekijk hier het inspiratieboekje 

 

Leuk om te lezen 
• Plusklas 

Mucho gusto (aangenaam), ik ben Nicole Wessels. Ik geef les aan de plusklassen van Atlant. Dat doe ik 
op 3 verschillende scholen waaronder De Rozenbeek, dit jaar voor het vierde jaar. Voorheen heb ik 18 
jaar lesgegeven op De Beekvliet.   
Voor wie is nu die plusklas en wat leren de kinderen dan (over de term plusklas wordt al een tijd 
gediscussieerd en terecht, dus wij staan open voor suggesties)? Voor nu noemen we het nog even de 
plusklas.   
In de plusklas (groep 6,7 en 8) leren de kinderen om te gaan met uitdagingen en leren zij hoe ze 
moeten leren. De plusklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast 
leerstofaanbod omdat het reguliere aanbod hen te weinig uitdaging biedt. Er wordt in de plusklas 
o.a.  aandacht besteed aan plannen, leren leren, breinkunde, mindset, het trainen van het geheugen 
en psycho educatie. Dit doen we op verschillende manieren. De kinderen krijgen aangepast reken- of 
taalwerk. Hier werken zij zowel in de plusklas als in de klas aan. Verder staat er elke periode een 
project centraal waarin er wordt gewerkt aan een aantal doelen.  
Deze periode zijn we gestart met Spaans en Spanje. De kinderen hebben deze  
 keer huiswerk meegekregen en leren Spaanse woorden. Dit doen we om zo te  
‘leren leren’. Verder wordt er gewerkt aan het project Spanje. De kinderen konden  
kiezen uit een aantal opdrachten die zijn opgebouwd volgens de taxonomie van  
Bloom en de meervoudige intelligenties van Gardner. Zo wordt er bijvoorbeeld 
 onderzocht welke dieren en planten er wel in Spanje voorkomen maar niet in de  
rest van Europa of wordt er gewerkt aan een tijdlijn die belangrijke gebeurtenissen uit de Spaanse 
geschiedenis laat zien.  
Tevens verzorg ik samen met de leerkrachten ook het verrijkingsaanbod voor de kinderen uit de 
groepen 3, 4 en 5.  
 
 

http://www.villapinedo.nl/
http://www.villapinedo.nl/
https://www.villapinedo.nl/ik-wil-een-buddy/
https://www.villapinedo.nl/ik-wil-een-buddy/
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen/workshop-echtscheiding-en-opvoeden
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen/workshop-echtscheiding-en-opvoeden
https://familyfactory.nu/wp-content/uploads/2019/01/FF-Top-Tips-opvoedenin2huizen_HR_inkijk.pdf
https://familyfactory.nu/wp-content/uploads/2019/01/FF-Top-Tips-opvoedenin2huizen_HR_inkijk.pdf


 

 
 
 

• Gymlessen 
Tijdens de gymlessen wordt de laatste tijd veel tijd besteed aan volleybal en korfbal. We proberen de 
kinderen de regels bij te brengen voor de toernooien in de herfstvakantie. Vooral het serveren en 
ontvangen bij volleybal is niet altijd even makkelijk. Verder zwaaien en klimmen we veel in de touwen 
en gaan de kinderen ook veelvuldig over de kop. 
 

• Groep 1/2 
In groep 1/2 zijn we bezig met het thema lichaam. We leren bijvoorbeeld welke lichaamsdelen we 
allemaal hebben, waar onze ogen zitten, je neus en mond, maar ook je handen etc.  
We kijken naar elkaar en knutselen of tekenen alle lichaamsdelen op de goede plek.  
Ook leren we welke zintuigen we hebben. Zo kijken we in de spiegel naar de kleur van  
onze ogen en waar onze wimpers zitten.  
Deze maand zijn we ook druk bezig met de vormen, kleuren en cijfers en zingen we  
nog elke dag het Engelse liedje 'goodmorning'. De kinderen kunnen lekker bewegen  
en leren de Engelse woorden.  
 

• Groep 3 
Groep 3 is op dit moment druk bezig met het thema 'mijn lijf'. Ze zijn elkaar aan het opmeten en 
wegen, hun lichaam aan het trainen in de sportschool, aan het leren hoe je een goede massage kunt 
geven en nog veel meer! Ook weten zij al een heleboel lichaamsdelen in het Engels! 
 

• Groep 4 
In groep 4 wordt er hard gewerkt aan het thema ‘eten en drinken’. Er worden folders gemaakt met 
gezonde voeding, er worden strips gemaakt over de reis die Dopje Erwt en Balletje Gehakt afleggen in 
het lichaam, er wordt informatie opgezocht…..  
De kinderen weten al heel goed wat er met het eten gebeurt ‘van mond tot kont’!  
Het leuke is dat het nieuwe blok van Taal ook met eten, koken en je wel of niet  
lekker voelen te maken heeft.  
Met spelling worden er woorden aangeboden met drie medeklinkers vooraan  
of achteraan, dat is goed luisteren voordat je die woorden schrijft!  
Tijdens de rekenlessen oefenen we met schatten welke getallen waar geplaatst  
moeten worden op een bijna lege getallenlijn. Dat valt niet altijd mee, maar we  
zetten door. 
 

• Groep 5 
Er is weer hard gewerkt in groep 5. De eerste toetsen zijn geweest voor taal en spelling, met rekenen 
hebben we alle tafels geleerd en geoefend met klokkijken, met vier keer wijzer werken we aan het 
thema eten en drinken en de kinderen weten nu precies hoe het zit met de weekplanning. En dan ook 
nog een geweldig schoolreisje gehad naar Duinrell. Wat een toppers in groep 5!  
 

• Groep 6 
Groep 6 is naar Thijsse's Hof geweest. Ze hebben daar genoten van alle opdrachten over de herfst. Zo 
hebben ze bijvoorbeeld de temperatuur van een composthoop gevoeld, in de bijenkast gekeken hoe 
de bijen zich klaarmaken voor de winter, gekeken naar de kleuren van de verschillende bomen en 
naaktslakken van dichtbij bestudeerd. Komend schooljaar gaan ze daar ook nog opdrachten doen over 
de winter, het voorjaar en de zomer. 
 
 
 
 



 

 
 
 

• Groep 7 
Het schooljaar is nu echt begonnen en de leerlingen beginnen al te wennen. Er is steeds meer tijd 
over, om o.a. het werk af te maken en met elkaar samenwerkingsopdrachten uit te voeren. Dit vinden 
wij als leerkracht heel erg fijn!  
De start van rekenen digitaal kwam wat moeizaam van de grond, maar dit loopt nu redelijk goed. 
Hieronder een uitleg per vak wat er is aangeboden afgelopen weken. 
Bij rekenen hebben we gewerkt aan cijferend rekenen (onder elkaar +, - , x), omtrek, oppervlakte en 
breuken . Dus thuis lekker oefenen,  veel pizza eten en in delen snijden.  
Bij taal hebben we gezegde, persoonsvorm, onderwerp en leestekens besproken. 
Bij spelling hebben we woorden zoals majesteit, circus, auto's, dirigent, politie, gladheid besproken. 
Daarnaast zijn ook de werkwoorden t.t. en v.t.  aan bod gekomen.   
Bij 4xwijzer werken we nog een week aan ons lichaam (van binnen en zintuigen). Daarna stappen we 
over op een geschiedenis thema.   
 

• Groep 8a 
In groep 8a is er een start gemaakt met de lego league. Onder groot enthousiasme 
zijn er dit jaar 2 teams gemaakt voor de finaledag in november. De teams zijn een 
mooie mix van kinderen uit zowel groep 8a als 8b.  
Na een aantal weken school zonder toetsen, stonden in de afgelopen 2 weken  
ook de eerste toetsen op het programma.  
Afgelopen week hebben de kinderen hard geoefend met het schrijven van  
voltooid deelwoorden met een trema. Dit bleek voor sommigen toch lastiger dan  
gedacht. Schrijf je het nou als ‘geïnteresseerd’ of als ‘gëinteresseerd’?  
Komende week sluiten we het eerste 4xWijzer thema "het lichaam" af. De laatste handen worden 
gelegd aan de lapbooks; we zijn heel erg benieuwd naar de resultaten.  
Ook gaan de kinderen komende week voor het eerst op scholenbezoek. De eerste school die we 
bezoeken is het Vellesan college.  
 

• Groep 8b 
In groep 8b hebben we net de eerste toetsen van spelling en taal afgerond. De leerlingen konden niet 
wachten tot ze hun toetsblaadje terugkregen. Hier en daar werd dan ook geroepen: ‘Ik ga mijn ouders 
echt trots maken met deze uitslagen.’  
Verder zijn we nog druk bezig met het thema ‘mijn lijf’ en wordt er twee keer in de week druk 
samengewerkt met de andere groepen.  
Met de Lego League werken we samen met groep 8a.  De missies zijn klaar om geprogrammeerd te 
worden door de kinderen. 
Met de Engelse les durven de leerlingen steeds meer de taal te spreken. 
Kortom; we zijn lekker bezig in de klas. 
 
 


