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Belangrijke data
4 december

Sinterklaasfeest. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

17 december

Kerstviering in de ochtend. Alle leerlingen zijn om 12.00
uur vrij

18 december

Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

4 januari

Extra studiedag

Van de directie
•
•
•

Sinds vandaag werkt Sam bij ons. Zij is onderwijsassistent en zal ondersteuning bieden op de vrijdag in de
bovenbouw.
Zoals ik u al eerder gemeld heb, zijn we bezig om een nieuw betalingssysteem in te richten waardoor u digitaal
kunt betalen. Binnenkort krijgt u een uitnodiging om de ouderbijdrage (€ 30,-) te betalen. Ook het geld voor de
tussenschoolse opvang zal via deze manier geïnd worden.
De afgelopen periode is erg druk geweest voor ons team. De school is verbouwd en we zijn verhuisd. Daarnaast zijn
er een aantal collega’s ziek, waardoor er meer van de teamleden gevraagd wordt. Daarom is met instemming van
de MR afgesproken dat er een extra studiedag gepland wordt op maandag 4 januari. De kinderen zijn dan vrij.

Sint- en Kerstfeest
De aankomende periode staan de decemberfeesten op school centraal. Afgelopen week hebben de kinderen hun schoen
mogen zetten en we hopen uiteraard ook dat Sinterklaas een bezoek zal brengen aan onze school. Omdat Sinterklaas
tegenwoordig, in verband met het coronavirus, veel thuis werkt is het nog even spannend of hij daadwerkelijk op De
Rozenbeek zal verschijnen. Wel kan ik u alvast meegeven dat, wanneer hij op 4 december een bezoek brengt aan onze
school, er geen gezamenlijke intocht plaatsvindt. Dit is helaas vanwege het coronavirus niet mogelijk.
Op deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen, want dit wordt door school verzorgd. De kinderen
zijn om 12.00 uur vrij.
Kerstfeest
Het kerstfeest op school is een bijzondere gelegenheid. Normaal gesproken kleden de kinderen zich mooi aan, komen ze in
het donker naar school en eten ze gezellig in de klas het kerstdiner met elkaar. Helaas gaat het kerstfeest er dit jaar anders
uitzien.
In verband met het coronavirus heeft de overheid geadviseerd om de verkeersstromen zo beperkt mogelijk te houden. Dit
heeft ons doen besluiten dat het kerstfeest een andere invulling krijgt. We maken er een kerstontbijt van. U zult binnenkort
een brief ontvangen hoe de dag eruit gaat zien en wat er verwacht wordt.

Medezeggenschapsraad
Op de oproep voor nieuwe kandidaten voor de medezeggenschapsraad heeft een ouder gereageerd. Martijn, vader van
Bram uit groep 5, gaat deze rol vervullen. Welkom!
Wij bedanken Lidewij voor haar inzet de afgelopen jaren.

Schoolfruit
Het schoolfruit is weer gestart. Zoals u gemerkt heeft, bekijken we per week wat er geleverd
wordt en wat we aan de kinderen kunnen geven. Vanaf heden zal weer in de schoolapp
weergegeven worden welk soort fruit of groente er op het programma staat, onder het kopje
‘praktische informatie’ -> ‘ouders’. Houdt u het in de gaten en geeft u uw kind iets anders
mee wanneer hij/zij het niet lust of allergisch is?

leerKRACHT
Onze vergadermethode ‘leerKRACHT’ zorgt ervoor dat we steeds kritisch naar ons onderwijs blijven
kijken.
De afgelopen periode hebben we ons gericht op ‘het doel van de les benoemen’. Door het doel te
benoemen, weten de leerlingen waar de focus ligt en geeft dit leerkrachten de mogelijkheid om
gerichtere feedback te geven. De leerling en de leerkracht kan aan het eind van de les controleren of
het doel ook daadwerkelijk bereikt is.
Daarnaast richten we ons op de instructie. Sommige leerlingen hebben meer instructie nodig dan andere leerlingen. Om
niet iedereen hetzelfde te laten doen, zijn we kritisch bezig met de differentiatie tijdens de instructie en zorgen we er voor
dat kinderen nog gerichter bezig zijn.

Schoolplein
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen zijn we druk bezig met een nieuw schoolplein. Uiteraard is daar geld
voor gereserveerd. Het loont ook om fondsen aan te schrijven, waardoor het beschikbare budget hoger wordt. Mijn vraag
is of er een ouder is die ervaring heeft met fondsen aanschrijven en/of zich hierover zou willen buigen? U kunt zich
aanmelden door een mail te sturen naar directie.rozenbeek@atlantbo.nl

Geld ingezameld
Zoals u heeft gehoord is bij juf Karen, leerkracht van groep 8, helaas borstkanker geconstateerd. Dit was voor
Lilly, een leerling uit groep 8 aanleiding om geld in te zamelen voor ‘Pink Ribbon’. Zij heeft enveloppen en
kaarten verkocht voor dit goede doelen inmiddels heeft ze al €125,- opgehaald. Ontzettend knap!

Van ‘t Kwakersnest
Vanaf dit schooljaar zijn Kinderopvang ‘t Kwakersnest en De Rozenbeek gestart met een kindcentrum aan de Floraronde.
‘t Kwakersnest werkt al 12 jaar samen met de Rozenbeek en sinds dit jaar vanaf 1 locatie.
Peuterdagopvang
Peuterdagopvang Kikker en Roos is 4 ochtenden in de week, van maandag tot en met donderdag, geopend. Sinds
november is de peuterdagopvang een officiële VVE locatie. Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers werken volgens
de werkwijze van ‘startblokken’. Deze landelijke erkende werkwijze gaat uit van het belang van spel voor de ontwikkeling
van jonge kinderen en daagt daarbij de kinderen uit met echte culturele activiteiten.
Spel en activiteiten horen bij jonge kinderen en volwassenen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De pedagogisch
medewerkers van Kikker en Roos werken daarom met echte thema’s zoals bijvoorbeeld ‘Sinterklaas’, ‘koken’, ‘de dokter’
en alle dingen die wij ook in de echte wereld tegen komen!
Doordat de locatie in De Rozenbeek gevestigd is kunnen de peuters alvast wennen aan de school en is er een warme,
schriftelijke overdracht naar school toe.
Naschoolse opvang
In de aula van De Rozenbeek worden de kinderen van de naschoolse opvang opgevangen. De pedagogisch medewerkers
zorgen voor leuke activiteiten en doordat De Rozenbeek nu een prachtige keuken heeft, kunnen er ook keukenactviteiten
georganiseerd worden. Laatst hebben de kinderen soep gemaakt.

We zijn trots dat deze samenwerking zo goed verloopt. Voor alle info over de peuterdag- en buitenschoolse opvang:
http://www.kwakersnest.nl of neemt contact op via 023-5769951 of de locatietelefoon: 06-17075075.

GGD flits: Vieren in coronatijd
Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het vieren van verjaardagen en andere
gezamenlijke activiteiten. Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse feestelijkheden
eruitzien. Zo is een drukbezochte Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet iedereen
uitgenodigd worden. Ook het wekelijkse familiediner en andere gewoontes zullen anders zijn.
Hoe ga je hier als gezin mee om?
Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over de bijvoorbeeld corona en de
coronamaatregelen.
Meer behoefte aan specifieke informatie over Corona voor jonge kinderen, jeugdigen, ouders en professionals? Klik hier.

Wij wensen u allemaal alvast gezonde en gezellige feestdagen toe

