
 

 
 
 

november 2021 
 

Belangrijke data 
          
   11 november   Sint Maarten 
 
1   17 november   Start schoolfruit 
 
   22 november   Start voortgangs- en adviesgesprekken 
        
       Zwemmen groep 7 en 8 
 
   23 november   Studiemiddag. Alle kinderen om 12.30 uur vrij  
 

  
Van de directie 

Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een welverdiende herfstvakantie en goed uitgerust is. De aankomende 
periode wordt een drukke, gezellige periode waarin we Sint Maarten gaan lopen en het Sint- en kerstfeest op het 
programma staat. Onderwijskundig gaan wij ons richten op het automatiseren van rekensommen (plus, min, keer en 
gedeeld door sommen) en op passende differentiatie. Juf Marian, van de plusklas, heeft voor elke klas boxen samengesteld 
met uitdagende opdrachten. Deze boxen worden de aankomende periode bekeken door de leerkrachten en ingezet waar 
nodig. 
Bij de kleuters zullen ze starten met het thema ‘indianen’. Groep 3 en 4 richten zich op het knutselen van de lampionnen. 
Groep 5 en 6 gaan aan de slag met het thema prehistorie en groep 7 en 8 zullen zich richten op het thema transport.  
Kortom, er staat ons een mooie maand te wachten. 
 
Wist u dat u de agenda van school over kunt nemen in uw eigen agenda?  
Dit kunt u doen door in het hoofdmenu van de app de agenda te selecteren, selecteer vervolgens het filtermenu 
rechtsboven in de app. Daarna kiest u voor ‘abonneer op de agenda’. Mocht deze knop niet gelijk zichtbaar zijn, scrolt u 
dan naar beneden.  
U kunt ook een los agendapunt toevoegen aan uw agenda. Selecteer in het hoofdmenu van de app de agenda en selecteer 
het evenement. Daarna kiest u voor ‘toevoegen aan agenda’.  

 
Net voor en tijdens de vakantie zijn er een aantal klusouders bezig geweest om alle prikborden in de school van dezelfde 
kleur te voorzien zodat het er allemaal strak en rustig uitziet in de klassen. Heel erg bedankt voor jullie hulp! 

 
Juf Marieke en juf Lida 

Aanstaande vrijdag zal juf Marieke voor het laatst op school zijn. Zij gaat genieten van haar welverdiende 
zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne tijd toe. Zo als het er nu naar uit ziet, ze rond 14 maart weer op school 
aanwezig zijn.  
 
Juf Lida is per 1 november officieel met pensioen. Zij heeft heel wat jaren op De Rozenbeek gewerkt en vele kinderen 
gezien. Ze heeft aangegeven dat ze nog graag aan De Rozenbeek verbonden blijft en zal voorlopig nog invallen in groep 3. 
Als ze stopt met invallen zullen we officieel afscheid van haar gaan nemen. We willen haar in ieder geval nu al bedanken 
voor de afgelopen jaren!  

  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Plusgroep 

Op 1 november start er een nieuwe workshop: 'leren leven'. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, is het uitdagende aanbod 
vanaf dit schooljaar anders ingevuld. Het aanbod in de groep zelf is uitgebreid door middel van boxen met uitdagende 
spellen en opdrachten. Daarnaast worden workshops gegeven. Niet alle kinderen zitten dus meer standaard van groep 5-8  
in de 'plusklas'. Bij elke workshop wordt door de leerkracht bekeken voor welke kinderen het aanbod passend en gewenst 
is. Deze workshops zijn een vast onderdeel van het onderwijsaanbod op De Rozenbeek. 
Als de workshop passend en gewenst is voor uw zoon/dochter, wordt u hierover geïnformeerd door de leerkracht en 
ontvangt u bij de start van de lessen een mail, met een korte beschrijving van de inhoud. Mochten er dan nog vragen zijn, 
mailt u dan naar marian.miessen@atlantbo.nl  

 
Techlab 

Naast de Plusklas bieden we als stichting ook het Techlab aan, een 
samenwerking met het Technisch College Velsen. Iedere leerling heeft een 
andere manier van leren en ook het verschil in niveau maakt dat zij wisselende 
ondersteuningsbehoeften hebben. Wij proberen zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij deze ondersteuningsbehoeften, maar er zijn toch momenten dat 
het om organisatorische redenen niet mogelijk is om de leerlingen die 
behoefte hebben aan een praktische aanpak te bieden wat zij nodig hebben. 
Voor deze leerlingen uit groep 7 en 8 is er het Techlab. Om de week gaan zij 
op woensdagochtend naar het Technisch College, waar zij technieklessen 
volgen. 

 
Schoolplein 

Zoals u weet zijn we druk bezig met het schoolplein. Momenteel loopt er een bestelling van een schommel en een 
duikelrek. Helaas hebben we landelijk gezien te maken met tekorten in de bouw, niet alleen op materieel-, maar ook op 
personeelsgebied.  We hopen dat de toestellen in de kerstvakantie geplaatst kunnen worden en anders zal het vlak daarna 
worden.  

 
Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (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. 
De personeelsleden van de MR zijn:  

- Martine Selhorst (leerkracht groep 1/2) 
- Dennis Veering (leerkracht groep 7) 
- Lian van de Wassenberg (leerkracht groep 8) 
-  

De ouders van de MR zijn:  
- Sjoerd Hak (vader van Naomi, groep 7 en Matthijs, groep 5) 
- Martijn Bosman (vader van Bram, groep 6) 
- John Bolder (vader van Feiko, groep 6) 
-  

Eens per zes weken vergadert de MR in aanwezigheid van de directie. 
Wilt u contact opnemen met de MR kan dat op het volgende mailadres: mr.rozenbeek@atlantbo.nl 
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Schoolfruit 

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief zijn wij weer ingeloot voor schoolfruit. Dit 
betekent dat de kinderen vanaf week 46 t/m week 16 op woensdag, donderdag en 
vrijdag schoolfruit aangeboden krijgen. U hoeft dan zelf geen tussendoortje mee te 
geven. In de app, onder het kopje ‘praktische informatie -> ouders’ kunt u vinden welk 
schoolfruit er per week geleverd wordt. Dit wordt op donderdag of vrijdag geplaatst voor 
de week daarna. 
Om het schoolfruit aan te leveren aan de klassen, zijn wij op zoek naar 
ouder(s)/opa’s/oma’s die ons zouden willen helpen om het schoolfruit schoon te maken 
en te verdelen. Dit zal elke woensdag-, donderdag en vrijdagochtend zijn, gelijk om 8.30 
uur en zal ongeveer een kwartiertje in beslag nemen.  
Als u wilt helpen, kunt u zich opgeven via directie.rozenbeek@atlantbo.nl 
Alvast bedankt! 
 

Versiermiddag 

Sint en kerst staat alweer bijna voor de deur en om de school in deze sfeer te brengen is de ouderraad op zoek naar 
ouder(s)/verzorger(s) die willen helpen bij het versieren van de school.  
Voor Sinterklaas zal dit op 12 november zijn, om 19.00 uur en voor de kerst zal dit op 3 december zijn. Alle hulp is zeer 
welkom. U kunt zich opgeven via or.rozenbeek@atlantbo.nl 
 

WeCycle 

Ook dit jaar doen we weer mee met de WeCycle actie. Wecycle organiseert de 
inzameling en recycling van kleine elektrische apparaten. Groep 7 en 8 hebben een 
box mee naar huis gekregen waar ze deze spullen in kunnen doen. De andere 
kinderen kunnen kleine elektrische apparaten, batterijen of spaar- & ledlampen 
inleveren bij juf Anneke.  
Volgende week wordt alles opgehaald door WeCycle.  
 

Buurtgezinnen 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, brengt Barbara van der Meij de Bie, de coördinator van Buurtgezinnen, 
gezinnen die het zwaar hebben in contact met een stabiel gezin in de buurt om elkaar een handje te helpen. Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt 
ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. Mocht u een buurtgezin willen zijn, of kunt u zelf een handje 
gebruiken bij de opvoeding, dan kunt u contact opnemen met Sophie, onze intern begeleider: ib.rozenbeek@atlantbo.nl 
 

Kindcentrum De Rozenbeek 

Hoe klein kinderen ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt 
Kindcentrum de Rozenbeek bestaat uit peuterdagopvang Kikker en Roos, BSO de Rozenbeek en de Rozenbeek. 
Het kindcentrum is opgericht om een fijne vertrouwde speel- en ontwikkelplek te creëren voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 
De kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school en de buurt. Al meerdere jaren is er een fijne 
samenwerking met de leerkrachten waarin wij gezamenlijk thema-activiteiten verbinden. Ook is er een warme overdracht 
tussen de Peuterdagopvang, BSO en school. Bijvoorbeeld wanneer een kind vier jaar wordt en voor het eerst naar school 
gaat. Of wanneer een kind voor het eerst van school naar de BSO gaat. In de praktijk betekent dit dat wij afstemming 
vinden op het pedagogisch klimaat (VierKeerWijzer) en er overleg is tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 
Wanneer de overgang tussen verschillende omgevingen soepel verloopt schept dit een gevoel van veiligheid en 
vertrouwen. Omdat de kinderen worden omringt door vaste gezichten die elkaar zoveel mogelijk aanvullen in hun 
pedagogische benadering, wordt een belangrijke basis voor de toekomst gelegd. Deze doorlopende ontwikkellijn tussen 
kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de basisgedachte achter het integrale kindcentrum. 
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Thema IKC Rozenbeek - ‘Mijn Lijf’ 
Op BSO de Rozenbeek leren wij samen met de school alles over het lichaam. Iedereen heeft er eentje, maar wat 
is het toch eigenlijk bijzonder. De ruimtes op school en de BSO worden ingericht naar het huidige thema. Door een 
themahoek te creëren kunnen kinderen zelf, naar hun eigen invulling en in hun eigen leertempo, samen ontdekken 
wat er allemaal plaats vindt in de doktersruimte. Hier speelden wij 'doktertje', hielpen we elkaar wanneer we ons 
'niet lekker' voelde, leerden wij meer over ziekte en over blessures. 
Op Peuterdagopvang Kikker en Roos zijn wij het nieuwe schooljaar gestart met het thema ‘mijn lijf’. Samen met de kinderen 
is er hard gewerkt op de groep. Wij hebben geleerd dat wanneer je ogen dicht zijn, je met je handen heel goed kan voelen 
wat er voor je ligt. Ook je neus kan je daar bij helpen. Ruik jij ook een sinaasappel? Naast onze vele bewegingsspellen zijn er 
boeken voorgelezen, is er een spreekkamer van de dokter na gemaakt en is er flink geknutseld in de knutselhoek. Zo 
hebben wij ons gezicht op papier geplakt, haren geknipt, tanden gepoetst en zelfs nog een eigen spiegel gemaakt. 
Wist jij eigenlijk dat de meeste botten in je handen en voeten zitten? Er zitten wel 27 botten in je hand. Dit komt omdat je 
vingers erg beweeglijk zijn. Wie van jullie kan zijn elleboog trouwens een kusje geven? 
 
Ons nieuwe thema… Indianen 
Na de herfstvakantie zullen wij van start gaan met ons nieuwe thema: Indianen. Hier zullen wij ons vooral de eerste drie 
weken mee bezig houden, want daarna komt de Sint in het land en staan we ook nog stil bij de herfst. Wanneer Sinterklaas 
terug naar huis gaat toveren wij ons lokaal om en wanen wij ons in de kerstsferen. 

 


