Het Rozenblaadje
maart 2021

Belangrijke data
Week 9 en 10

Voortgangsgesprekken

11 maart

Alternatief rapport gaat mee

12 maart

Atlantstudiedag. Alle leerlingen vrij

15 maart

Zwemmen groep 7 en groep 8

18 maart

Kangoeroewedstrijd

24 maart

Grote rekendag

Van de directie
• Wat fijn dat we weer naar school toe mogen! Het doet ons allemaal goed om iedereen weer op school te
zien en fysiek les te kunnen geven. Ik wil u als ouders een compliment geven voor de flexibiliteit die we
hebben mogen ervaren tijdens de thuiswerkperiode.
Zoals u in onze informatiebrief van een aantal weken geleden heeft kunnen lezen over de heropening van
de scholen zijn er een aantal maatregelen getroffen om de situatie rondom school zo veilig mogelijk te
laten zijn.
In deze informatiebrief stond het dringende advies om een mondmasker te dragen wanneer u uw kind
haalt of brengt en minimaal 1,5 meter te hanteren tot andere personen. Ik zie dat er voldoende afstand
gehouden wordt tussen personen, dank daarvoor, maar het mondkapje zie ik nog niet bij iedereen.
Daarom wil ik u nogmaals attenderen op dit dringende advies en u vragen om zich aan deze regel te
houden. Bedankt voor uw medewerking.
• De aankomende twee weken zijn er voortgangsgesprekken. De leerkracht zal vertellen hoe uw kind het
doet op school. We hebben er als school voor gekozen om de kinderen niet het normale rapport mee te
geven, maar net als vorig jaar, een alternatief rapport.
• Op vrijdag 12 maart is er een Atlantstudiedag en zijn de kinderen vrij. Deze dag staat niet op de
jaarkalender vermeld, maar is al eerder in het Rozenblaadje gecommuniceerd. We zullen deze dag
gebruiken om kritisch naar ons onderwijs te kijken: zitten er hiaten in de stof die aangeboden is tijdens de
lockdown? Wat hebben de kinderen nodig om met een goede basis verder te gaan?
Update
Zoals u weet wordt juf Karen uit groep 8 behandeld voor borstkanker. Lilly, uit haar klas, wilde iets doen voor
haar juf en heeft €135,- opgehaald voor ‘Pink Ribbon’ met de verkoop van kaarten en enveloppen. We zijn trots
op haar!
Juf Sophie is druk bezig met herstellen en is steeds wat vaker op school te vinden. Omdat ze nog niet volledig
hersteld is, hebben we tijdelijk een interim intern begeleider, Marion, die ondersteuning biedt op school waar
nodig.

Verkeerssituatie rondom school
We zien de laatste tijd dat er midden op de Floraronde (net na het Florapad) of op ’t Lepelblad auto’s stil staan
om kinderen uit te laten stappen. De wijk rondom school is smal en druk ’s ochtends. Mijn vraag is om uw kind
zoveel mogelijk lopend of met de fiets te brengen. Als u uw kind met de auto brengt, wilt u dan uw auto in een
parkeervak parkeren zodat de kinderen veilig uit kunnen stappen?
Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 18 maart 2021 doen we weer meedoen aan de Kangoeroe reken-/ wiskunde wedstrijd. Dit is een
wedstrijd die jaarlijks op heel veel scholen wordt georganiseerd. In Nederland doen er ongeveer 140.000
leerlingen mee van 2350 verschillende scholen.
Tijdens deze wedstijd krijgen een aantal kinderen van de school een aantal verrassende vraagstukken die stuk
voor stuk een vonkje creativiteit of inzicht vragen. De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze
steeds lastiger. We wensen de kinderen die meedoen veel succes!
Grote rekendag
Normaal gesproken vindt de Grote Rekendag in maart plaats, maar wij hebben er voor gekozen om dit te
verplaatsen naar juni. Tijdens de Grote Rekendag staat alles in het teken van rekenen. Het is een dag van
onderzoekend leren en speelse opdrachten. Op deze dag ervaren de kinderen dat rekenen meer is dan alleen
maar sommen maken. We hopen in juni een mooie dag te kunnen organiseren voor de kinderen.
Verlenging schoolfruit
Vanwege de lockdown zijn er dit jaar vijf weken EU-schoolfruit weggevallen. Deze gemiste weken worden aan
het eind van het programma ingehaald. De laatste week dat er fruit geleverd gaat worden is in week 22, de week
van 31 mei.
In de schoolapp kunt u elke week terug vinden welk fruit uw kind krijgt. Dit doet u door te klikken op ‘praktische
informatie’, ‘ouders’ en dan ‘schoolfruit’. Mocht er iets tussen staan wat uw kind niet lekker vindt, geeft u dan
een ander gezond tussendoortje mee?
Ouderklusgroep
Er zijn een aantal enthousiaste ouders die ons helpen bij diverse klussen rondom school. In het najaar zijn er een
aantal ouders bezig geweest om het schoolplein onkruidvrij te maken, er is een ouder geweest die onze
boekenkast heeft gesaneerd en de afgelopen periode zijn er ouders bezig geweest om het onkruid tussen De
Rozenbeek en De Pionier weg te halen.
Tijdens de klankbordgroep is besproken dat het fijn zou zijn om een klusgroep op te richten die kunnen
ondersteunen bij diverse werkzaamheden op school. Heeft u zin om uw handen uit de mouwen te steken en af
en toe te komen helpen, dan kunt u een mail sturen naar directie.rozenbeek@atlantbo.nl. Wilt u in de mail uw
telefoonnummer vermelden, dan kan er een appgroep aangemaakt worden. In deze appgroep zullen de klussen
genoemd worden en kunt u zelf beslissen bij welke klus u zou willen/kunnen ondersteunen.
Speurtocht schoollogo’s
Tijdens de periode dat de school gesloten was, is er een schoollogospeurtocht door de wijk georganiseerd.
Inmiddels zijn de formulieren ingeleverd en kunnen we de uitslag bekend maken. Noah Metsch uit groep 5 heeft
de meeste logo’s kunnen vinden. Gefeliciteerd! Je kunt een prijsje ophalen bij juf Anneke.

