Het Rozenblaadje
oktober 2020

Belangrijke data
30 september

Start Kinderboekenweek

6 oktober

Klankbordgroep, start 19.00 uur digitaal

9 oktober

Studiedag

12 oktober t/m 16 oktober

Herfstvakantie

26 oktober

Zwemmen groep 5 en 6

Van de directie
• Als uw kind ziek is, wilt u dit dan elke dag via de app melden totdat uw kind weer beter is? Dit helpt ons
om de juiste informatie in ons systeem te zetten.
• We zijn druk bezig om een filmpje in elkaar te zetten zodat u kunt zien hoe mooi de school geworden is,
omdat u de school niet fysiek kunt bezoeken. We houden u op de hoogte
• De plannen voor het schoolplein beginnen vorm te krijgen. De hovenier is druk bezig om de plattegrond
te finetunen en we hopen dat het schoolplein in de voorjaarsvakantie gerealiseerd kan worden.

Coronavirus
Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden
kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. De jeugdartsen van Nederland,
verenigd in het AJN, hebben samen met Boink (belangenvereniging ouders in de kinderopvang) en het RIVM
de beslisboom aangepast op deze regels. Het is van belang dat de gehele beslisboom doorlopen wordt.
Hierbij de link naar de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8:
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf

Citotoetsen
De afgelopen weken hebben de leerlingen citotoetsen gemaakt. Dit zijn toetsen die eigenlijk in juni
afgenomen hadden moeten worden, maar zijn verplaatst naar september. De analyses uit o.a. deze
toetsen geven de leerkrachten richtlijnen om te bepalen waar dit jaar in zijn of haar groep de aandacht
aan gegeven moet worden. De resultaten worden tijdens het komende voortgangsgesprek met u
besproken.

Studiedag
Op 9 oktober staat er een studiedag gepland. Op deze dag gaan wij ons bezig houden met de resultaten van de
gemaakte citotoetsen begin dit schooljaar. In de middag zal ‘Engels’ centraal staan. Vorig jaar hebben we daar al
een aantal keer aandacht aan besteed en dit is de laatste sessie in deze reeks. De leerkrachten hebben dan
voldoende basis om mee aan de slag te gaan.
Wist u dat er tijdens de Engelse lessen ook Engels gesproken wordt door de leerlingen? Zoals een leerling

opmerkte: ‘Je krijgt Nederlands toch in het Nederlands, dus dan is het heel normaal als je Engels in het Engels
krijgt’.

MR
In november komen er 2 vacatures voor de oudergeleding binnen de
medezeggenschapsraad (MR) vrij.
De MR van de Rozenbeek bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad houdt zich
bezig met allerlei bestuurlijke zaken die de school aangaan. Ze geeft adviezen en
heeft in sommige gevallen instemmingsrecht. Bij haar werkzaamheden probeert de
MR de belangen van leerlingen, ouders en personeel, maar ook het belang van de
school zelf, te behartigen. De ouderleden in de MR onderhouden nauw contact met
de ouderraad, zodat zij op de hoogte zijn van de zaken die onder de ouders en
leerlingen leven. De personeelsleden in de MR doen datzelfde voor hun achterban.
Op deze manier worden de belangen van alle betrokkenen behartigd, terwijl ook het
belang van de school als geheel een duidelijke rol speelt. Eens per zes weken
vergadert de MR in aanwezigheid van de directie.
Heeft u interesse, meldt u dan aan met een mail naar: mr.rozenbeek@atlantbo.nl. Bij aanmelding van meerdere
kandidaten zullen er verkiezingen worden gehouden. Ook de aftredende MZR-ouderleden hebben de
mogelijkheid zich weer kandidaat te stellen. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 9 oktober in de
mailbox.

WeCycle
Ook dit jaar doen we weer mee met de WeCycle actie. Wecycle organiseert de
inzameling en recycling van afgedankte kleine elektrische apparaten en
energiezuinige lampen (e-waste). Deze actie loopt tot halverwege november.
Het is de bedoeling dat we minimaal 75 kleine, elektrische apparaten inzamelen. Als
dat gelukt is ontvangen wij hiervoor een beloning (boekenpakket, karaokeset of
digitale camera) en een Wecycle Recycle Certificaat met 1, 2 of 3 gouden sterren.
Om 3 gouden sterren te krijgen, moeten we minimaal 250 kleine apparaten inzamelen. Daarnaast doneert
Wecycle voor elke deelnemende school een verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor
dat ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen hun verjaardag kunnen vieren met cadeautjes en traktaties. De
inzamelactie loopt van 3 september tot en met 18 november.
De box waar de apparaten in gedoneerd kunnen worden staat bij de ingang van groep 6, 7 en 8. Geeft u het aan
uw kind mee?

CJG
Gratis webinar - Help, ik ontplof!
Wil je beter leren omgaan met de emoties van je kind en zelf ook rustiger reageren? Geef je dan op
voor het gratis CJG-webinar Help, ik ontplof! op dinsdagavond 6 oktober 2020.
Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind. Positieve, maar ook negatieve. Ze krijgen je
snel op de kast, ook al nemen we ons voor om rustig te blijven. Klinkt simpel dat rustig blijven, maar
dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wil jij het anders? Wil jij beter om kunnen gaan met de emoties
van je kind? Meld je aan voor ons gratis webinar, speciaal voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar.
Je kunt het anoniem bijwonen via je laptop, tablet of smartphone.

Wat is een webinar?
Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan deelnemen vanaf elke gewenste plek via laptop,
tablet of smartphone. In dit webinar helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je op weg met tips die
je meteen kunt toepassen in de praktijk. Je kunt ook live vragen stellen via de chat-functie.
Praktische tips:
• Wat is de functie van emoties?
• Waar komen die heftige emoties bij jou en je kind vandaan?
• Waarom is het belangrijk om ontploffen te beperken?
• Hoe houd je het behapbaar en verminder je ontploffen?
• Hoe kun je goed reageren op heftig gedrag of heftige emoties van je kind?
Praktische informatie
• Voor wie? Voor ouders/opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar
• Door wie? Het webinar wordt georganiseerd door CJG Haarlemmermeer.
Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige, doet de presentatie.
• Wanneer? Dinsdag 6 oktober 2020 van 20.30 tot 21.30 uur.
Mocht het tijdstip van het webinar niet uitkomen, geen probleem! Als je je aanmeldt, ontvang je een
linkje waarmee je het nog een maand lang terug kunt kijken.
• Wat kost het? Helemaal niets!
• Wat heb je nodig voor een webinar? Een computer, tablet of smartphone met een stabiele
internetverbinding en geluid. En een lekker kopje koffie of thee.
Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
Heb je nog meer vragen over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het CJG Haarlemmermeer via telefoon
023 55 41 588 of het online contactformulier op www.cjghaarlemmermeer.nl/contact

