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Van de directie 
• Zoals u wellicht gezien heeft, is Mariëlle gestart op De Rozenbeek. Mariëlle zal mij vervangen tijdens mijn 

zwangerschapsverlof en loopt nu alvast mee om ingewerkt te worden. Als alles goed gaat, zal ik met de 
voorjaarsvakantie met verlof gaan.  
Mijn naam is Mariëlle Hoonhout en per 14 februari 2020 vervang ik Laura Kerssens als directeur van De 
Rozenbeek tijdens haar zwangerschapsverlof.  
Ik ben vijftien jaar werkzaam in het onderwijs. De eerste jaren als leerkracht, en de afgelopen drie jaar als 
locatieleider op Het Kompas in IJmuiden.  
Mijn privéleven speelt zich af in Heemskerk, waar ik met Eric en onze 
kinderen Emma en Pelle woon. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, in het 
bos of op het strand. 
De komende periode zal Laura mij inwerken en probeer ik een goed beeld 
te krijgen van De Rozenbeek, de leerlingen en het team. Hoe gaat het met 
onze leerlingen? Hoe geven we les? Wat is onze visie? Hoe werken we 
samen met ouder(s)/verzorger(s) en externe partijen? Waar zijn we goed 
in? Wat zijn onze ontwikkelpunten?  
Ik heb er ontzettend veel zin in!  
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, dan ga ik graag met u in gesprek. Op dinsdag tot en met 
vrijdag ben ik op De Rozenbeek. 
 

• U bent middels een brief geïnformeerd over de stakingsdagen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De 
school zal deze dagen dicht zijn.  
 

• In de voorjaarsvakantie zal er al een deel van de kozijnen vervangen worden. We zijn benieuwd! 
 
 
 



 

 
 

 

leerKRACHT 
Leerlingarena 
Tijdens de laatste studiedag hebben we de leerlingen bevraagd over ons onderwijs.  
Het hele team was aanwezig en het was erg waardevol wat de leerlingen opgenoemd  
hebben. We gaan er mee aan de slag.  
 
Nieuw doel 
Na de decemberdrukte zijn we weer gestart met een nieuw doel voor leerKRACHT.  
Het doel dat we nu gesteld hebben is ‘De leerlingen hebben een goede luisterhouding, zijn actief betrokken en 
kunnen reproduceren wat er verteld/uitgelegd is. Aan de hand daarvan zijn er leraaracties opgesteld die we uit 
gaan voeren. Na een periode gaan we evalueren hoe het gegaan is.  
 
Forum 
Afgelopen dinsdag waren er 60 schoolleiders en andere genodigden aanwezig bij ons op school om ervaringen te 
delen en een stap verder te zetten in de ontwikkeling met betrekking tot onze vergadermethode. Het was een 
zeer zinvolle middag, waarbij we inspiratie hebben gekregen om leerKRACHT nog beter op de kaart te zetten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR-nieuws 
De afgelopen 2 maanden is de MR samen met Laura Kerssens bezig geweest met het maken van een enquête en 
beslisboom over andere schooltijden. Inmiddels is dit proces bijna afgerond. Alle ouders zullen binnen 2 weken 
een uitnodiging voor een digitale enquête ontvangen. Wij hopen op een grote opkomst. Heeft u nog vragen, mail 
gerust: mr.rozenbeek@atlantbo.nl 

 
Rapport mee 
In de jaarkalender stond weergegeven dat het rapport mee zou gaan op vrijdag 31 januari. Omdat er gestaakt 
wordt op deze dag, en de school dicht is, zal het rapport op maandag 3 februari mee gaan.  

 

Meldcode en aandachtsfunctionaris 
Op school streven wij er elke dag naar dat kinderen zich veilig voelen. Wij voelen ons er ook verantwoordelijk voor 
dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas telt dit niet voor alle 
kinderen. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die dagelijks met kinderen werken. Ook onze school ziet dit 
natuurlijk als een taak, want ook onze leerlingen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. 
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Vanaf 1 januari 2019 zijn we wettelijk verplicht om het afwegingskader 
van de vernieuwde meldcode te hanteren. Het verplichte gebruik van 
een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
Door de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk 
geweld of kindermishandeling eerder en sneller in beeld bij Veilig Thuis 
(voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling). Samen met Veilig 
Thuis wordt gekeken hoe we zo snel mogelijk hulp in kunnen schakelen. 
Dit kan zowel door de school zelf, als door Veilig Thuis ingezet worden. 
Met het gebruiken van de aangepaste meldcode werken we samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en Veilig Thuis 
aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Bij signalen van mishandeling of huiselijk geweld heeft de leerkracht of intern begeleider altijd overleg met de 
aandachtsfunctionaris om samen te kijken welke stappen er genomen moeten worden. De (gecertificeerd) 
aandachtsfunctionaris bij ons op school is:  
Marjolein Bodeman-Donker (marjolein.donker@atlantbo.nl) 
Sophie van Westerhoven, onze intern begeleider, gaat binnenkort de training volgen zodat zij ook gecertificeerd 
zal zijn. 
Voor meer informatie kijkt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 
 

Leuk om te lezen 
• Plusklas  

Afgelopen periode zijn de leerlingen bezig geweest met het leren leren. De kinderen hebben over dit 
project een evaluatie geschreven in hun portfolio. Wat heb je nu geleerd tijdens het leren leren? Wat 
werkt voor jou? Wat heb je gedaan als opdracht voor het Spanje project? Hoe is het gegaan? Wat ging 
goed en wat ga je volgende keer anders doen? Een stukje reflectie dus.  
 
Op dit moment zijn zij aan de slag met ondernemen. Dit doen we aan 
de hand van Bizworld. Dit is een vakoverstijgend ondernemersspel. Ze 
leren de basisbeginselen van het bedrijfsleven, ondernemerschap en 
economie, doordat zij zelf een bedrijf gaan opstarten. Tijdens dit project ontwikkelen de leerlingen 
waardevolle vaardigheden op het gebied van rekenen en taal. Eigen beslissingen nemen, samenwerken, 
initiatief nemen, creatief denken, kritisch denken en presenteren, het komt allemaal aan bod. 
Elke onderneming bestaat uit 5 of 6 leerlingen en elke leerling heeft een directeursfunctie met 
bijbehorende verantwoordelijkheden. Toch is de samenwerking tussen de directeuren essentieel. 
Tijdens het project maakt elke groep zelf keuzes (wel of geen aandelen verkopen, toch een lening, welke 
producten gaan we maken enz.).Ondertussen krijgen de leerlingen te maken met allerlei zaken die deze 
keuzes kunnen beïnvloeden, en misschien wel het belangrijkste: elke keuze heeft consequenties.  
Kortom een super leuk en leerzaam project!  
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
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• Groep 1/2 
Na de vakantie zijn we begonnen met het thema: het is 
koud. We praten over kou en over landen/ gebieden waar 
het altijd koud is maar ook over het weer in Nederland en 
we hopen heel erg dat het hier ook nog koud gaat worden. 
De kinderen willen heel graag in de sneeuw spelen en 
eigenlijk ook schaatsen op de slootjes. Het boek ‘Kikker in 
de kou’ staat centraal tijdens dit thema.  
Ook zitten we in de ‘Zilveren Weken’ wat inhoudt dat we 
weer hard werken aan de groepsvorming en aan de regels 
en afspraken in de klas. Die waren toch wel wat weggezakt na de kerstvakantie. We oefenen 
bijvoorbeeld met samen spelen en samen delen en ook Aap en Tijger komen geregeld in de klas met de 
lessen van de Vreedzame School. Ons doel is nu om goed op te ruimen tijdens en na het spelen en 
werken in de klas. De kinderen hebben hier vorige week al een sticker voor gekregen want het goed 
opruimen was 5 x goed gelukt. Nu gaan we proberen het 7x goed te doen voor weer een nieuwe 
beloning.  
 

• Groep 3 
Groep 3 is na een fijne kerstvakantie weer lekker gestart. 
We zijn begonnen met kern 6, dit betekent dat we bijna 
alle letters geleerd hebben. Over een paar weken zullen 
we dit vieren met een letterfeest!  
Met rekenen zijn we druk bezig met de getalrij tot en met 
100! Al die getallen op de goede volgorde zetten, is soms 
nog best lastig… Ook zijn we druk bezig met het oefenen 
van verhaaltjessommen.  
Afgelopen week zijn we begonnen met het nieuwe 
4xwijzerthema, ‘Het is koud’. We hebben het over 
winterweer, wintersporten, winterkleding en winterdieren. Ook willen we zoveel mogelijk woorden over 
de winter in het Engels te weten komen. 
Het doel op ons verbeterbord is bijna behaald. De kinderen kunnen nu de klas netjes houden en met 
elkaar snel en goed opruimen. Ze hebben als beloning gekozen om allemaal voor één dag een knuffel 
mee naar school te nemen. Dat zal een gezellige beestenbende worden... 

• Groep 4 

We zijn begonnen met het 4xwijzer thema ‘vogels in de winter’. Op de themamuur hangen plaatjes van 
verschillende vogels waarbij de kinderen kenmerken hebben 
opgezocht en opgeschreven. Volgende week gaan we naar het 
Pieter Vermeulen Museum, waar op dit moment een expositie 
over vogels is.  
Met rekenen leren we wat vermenigvuldigen is. Het volgende 
rekenblok starten we met het leren van de tafels. Met Engels 
hebben we het over de winter. De kinderen kennen al veel 
Engelse woorden en zinnetjes. Dagelijks doen we spelletje en 
luisteren we naar Engelse liedjes. 
 

 



 

• Groep 5 
Groep 5 is na de kerstvakantie gestart met het Vier Keer Wijzer thema 'Vogels in de winter'. De kinderen 
leren onder andere wat trekvogels en standvogels zijn, hoe vogels de winter overleven en hoe wij vogels 
in de winter kunnen helpen. Op dinsdag 28 januari gaan we naar het Pieter Vermeulen museum om nog 
meer over vogels te leren. 
Na de kerstvakantie hebben we ook voor het eerst geprogrammeerd. Aan de 
hand van de tablets hebben de leerlingen 'Milo' gebouwd met Lego en daarna 
zo geprogrammeerd dat ze konden rijden. Verschillende groepjes hebben ook 
samengewerkt en Milo aan elkaar gemaakt. De kinderen waren heel 
enthousiast, we gaan dit zeker vaker doen! 
 

• Groep 6 
Groep 6 is het jaar goed gestart, doordat ze de eerste maandag na de kerstvakantie mochten gaan 
zwemmen in de Heerenduinen. Met duikbrillen, flippers en bodyboards hebben zij zich daar prima 
vermaakt. 
Vorige week zijn de kinderen op eigen initiatief, naar aanleiding van het onderwerp 
van Nieuwsbegrip, gestart met een flessenactie om geld op te halen voor het WNF. 
Het geld gaat naar het beschermen en herstellen van het leefgebied van koala's. 
Binnen een week hebben zij meer dan € 200 opgehaald voor het goede doel! 
Deze week zijn ze ook weer naar Thijsse's Hof geweest voor het thema "winter". De 
vogels in de winter stonden centraal en de kinderen hebben o.a. veren onderzocht en 
goed gekeken naar de snavels van verschillende vogels. 
Hiernaast zijn zij, net als de andere bovenbouwgroepen, bezig met de thema's 
Ontdekkingsreizen en Poolgebieden van VierKeerWijzer. 
Ook moeten de verschillende Cito-toetsen gemaakt worden, staat er een topotoets voor de deur en 
wordt er hard gewerkt aan een boekenpresentatie. 
Dus zoals jullie al lezen....zij vervelen zich zeker niet!!! 
 
 


