
 

 
 
 
    

Het Rozenblaadje 
 september 2020 

 

Belangrijke data 
          
   Week 37 & 38   Kennismakingsgesprekken 
 
   17 september   NIO groep 8  
 
   21 september   Zwemmen groep 7 en 8 
    
   24 september   Schoolfotograaf 
 
   25 september   Sportdag groep 4 t/m 8 
 
   28 september t/m  Schoolkamp groep 8 
   30 september 

 
  
 

Van de directie 
• Als bijlage van dit Rozenblaadje krijgt u informatie over het rooster dat na de herfstvakantie gehanteerd 

zal worden. Leest u deze informatie goed door.  

• Er is besloten dat de activiteiten waar hulp van ouders nodig is geen doorgang kunnen vinden in 
verband met het coronavirus. We zullen het nieuws in de gaten blijven houden en zodra er 
versoepelingen mogelijk zijn, zullen we de keuze heroverwegen. Uiteraard houden we u op de hoogte.  
 

leerKRACHT 
We zijn weer gestart met onze vergadermethode ‘leerKRACHT’. Samen proberen wij ons onderwijs elke dag een 
beetje beter te maken.  

 
Doelen 
Aankomende periode gaan we ons richten op het pedagogisch klimaat in de klas. We werken 
met de tools van zelfstandig werken zoals het stoplicht, een rood/groen kaartje wanneer je 
een vraag hebt, de praatthermometer en er zijn klassen gestart met het verbeterbord. Op 
het verbeterbord staat een doel waar de klas aan wil werken de aankomende periode. 
Daarnaast ligt onze aandacht bij het gebruik van de leerpleinen. Hoe gebruik je de ruimte en 
hoe werk je daar? 
 
 

Citotoetsen  
De komende twee weken zullen in de groepen CITO-toetsen worden afgenomen. 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.   
 
 
 



 

 
 
 
 

Gymrooster 
Er zit een kleine wijziging in het gymrooster dat op de kalender staat. Hieronder vindt u de juiste tijden: 

 

Dinsdag   Vrijdag 

8.30 uur – 9.20 uur Groep 8  8.30 uur – 9.20 uur Groep 6 

9.20 uur – 10.10 uur Groep 7  9.20 uur – 10.10 uur Groep 5 

10.10 uur – 11.00 uur Groep 6  10.10 uur – 10.55 uur Groep 4 

11.00 uur – 11.50 uur Groep 5  10.55 uur – 11.40 uur Groep 3 

     

12.50 uur – 13.40 uur Groep 3  12.30 uur – 13.15 uur Groep 8 

13.40 uur – 14.20 uur Groep 4  13.15 uur – 14.00 uur Groep 7 
 

CJG 

Het nieuwe schooljaar is van start! Dat is voor veel kinderen altijd weer leuk en spannend. Een nieuwe juf, een 
ander klaslokaal en natuurlijk nieuwe dingen leren. Bij sommige kinderen gaat dat gevoel van 'spannend' niet 
zomaar weg. Misschien is een kind wat onzeker en kan hij of zij wel wat zelfvertrouwen gebruiken? Sommige 
kinderen vinden het lastig om zich te concentreren in de klas of hebben moeite om met hun boosheid om te 
gaan. Dan kan een workshop of training uitkomst bieden. 
  
Samen (op)groeien 
Verschillende organisaties bieden hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen in de vorm van workshops, 
lezingen of trainingen. Om dit aanbod voor ouders zo overzichtelijk mogelijk te maken, verzamelen wij het 
aanbod in deze regio op www.samenopgroeien.nu.  
 

 

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. 
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:  
Sophie van Westerhoven, onze intern begeleider. Zij is te bereiken op ib.rozenbeek@atlantbo.nl 
Voor meer informatie kijkt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 
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