oktober 2021
Belangrijke data
Vrijdag 1 oktober

Groep 6 naar Thijse’s hof

Dinsdag 5 oktober

Klankbordgroep om 19.00 uur

Maandag 11 oktober

Studiedag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 15 oktober

Sportdag groep 1 t/m 3

Maandag 18 oktober t/m
Vrijdag 22 oktober

Herfstvakantie

Maandag 25 oktober

Zwemmen groep 3 en 4

Van de directie
•

Sinds zaterdag 25 september hoeft de 1,5 meter niet meer gehandhaafd te worden, maar het is wel verstandig.
Wij hebben gemerkt dat er tijdens de periode dat ouders de school niet inkwamen rust heerst in de gangen,
kinderen meer zelfstandig zijn geworden (vooral zichtbaar bij de jongere groepen) én de leerkrachten op tijd
konden starten met de lessen. Daarom willen wij dit zo laten. In geval van nood kan uw als ouder(s)/verzorger(s)
even meelopen naar binnen. Mededelingen voor de leerkrachten kunnen kinderen vaak zelf goed overbrengen of
ouders kunnen een e-mail sturen. Dit voorkomt (lange) gesprekken aan de deur van het klaslokaal, zo houdt de
leerkracht oog voor de leerlingen. Natuurlijk bent u vrij om na schooltijd contact met de leerkracht te zoeken.
Tegelijkertijd missen wij het fysieke contact met ouders. Daarom was heel prettig om de startgesprekken fysiek te
doen. Wij snappen ook dat ouders (vooral van de groepen 1,2,3) de behoefte hebben om zo af en toe een kijkje te
nemen in de school en in het lokaal van hun kind om sfeer te proeven. Binnenkort zal er meer informatie volgen
over deze momenten.
Aanpassingen rondom het coronavirus in de groepen
Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school als het minimaal 24 uur
klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting.
Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in
quarantaine. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de
GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten
adviseren om in quarantaine te gaan.

•

Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten, omdat zij dan genoeg
voedingsstoffen en energie uit hun voedsel kunnen halen om te presenteren op school.
Helaas zien we de laatste tijd steeds vaker dat er koek, snoep of iets ongezonds
meegegeven wordt tijdens het 10-uurtje of naast broodjes voor de lunch. Wij willen u
vragen om dit niet meer mee te geven.

•

We zijn 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 geleverd wordt. Dit wordt op
donderdag of vrijdag geplaatst voor de week daarna.

•

We missen nog heel veel AVG toestemmingsformulieren en formulieren omtrent medicijngebruik. Wilt u deze zo
snel mogelijk invullen, ook al heeft u vorig jaar al toestemming gegeven? U kunt de formulieren vinden in de app,
onder het kopje ‘formulieren’.

De Bieb op school
6 oktober begint de kinderboekenweek, een week waarin door het hele land het plezier van lezen en
voorlezen even centraal staat. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wil’, waarbij kinderen alle beroepen
kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. Op school wordt in de klas aandacht
besteed aan de kinderboekenweek.
De schoolbibliotheek bevat met ingang van dit schooljaar een heleboel leuke nieuwe boeken die kunnen
worden uitgeleend door de leerlingen. Ook boeken die te maken hebben met beroepen. Maar hoe zoek je naar leuke
boeken in de schoolbieb? Er wordt gebruik gemaakt van de Schoolwise portal. Schoolwise is de catalogus van de
schoolbibliotheek maar er staan ook leuke weetjes, filmpjes en boekentips op. Deze portal is uiteraard beschikbaar in de
schoolbibliotheek en in de klas maar ook toegankelijk vanuit huis via
www.bibliotheekvelsen.nl/basisonderwijs/inlogschoolwise/derozenbeek
Als u met uw kind leuke boeken wilt lezen of lenen die aansluiten op het thema van de kinderboekenweek, kun u natuurlijk
ook terecht in de openbare bibliotheek.
Klankbordgroep
Zoals u op de kalender heeft kunnen lezen, vinden wij de mening van ouder(s)/verzorger(s) belangrijk, vandaar dat de
klankbordgroep 3 keer per jaar bij elkaar komt. Er wordt op zo’n avond actief meegedacht, feedback gegeven op aspecten
van het schoolbeleid en ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf zaken aan de orde stellen. Aanstaande dinsdag staat de eerste
vergadering van het jaar op de planning. Mochten er zaken zijn die u besproken wilt hebben, de onderstaande ouders zijn
de leden van de klankbordgroep:
- Britt (moeder van Jax, 1/2b)
- Alberdien (moeder van Max en Koen, groep 3 en groep 5)
- Lianne (moeder van Philou, 1/2b)
- Michiel (vader van Linde en Eline, groep 4 en groep 6)
- Elroy (vader van Jack en Ryan, groep 5 en groep 7)
- Esther (moeder van Wout, groep 7)
- Sandra (moeder van Lotte, groep 8)
Studiedag
Op maandag 11 oktober staat er een studiedag gepland voor de leerlingen. De leerlingen zijn vrij, maar
de leerkrachten gaan hard aan het werk. In de ochtend zullen ze andere scholen gaan bezoeken om
inspiratie op te doen, dit zal eind van de ochtend aan elkaar teruggekoppeld worden en de middag
zullen we gebruiken om de gemaakte IEP toetsen te evalueren en analyseren. We gebruiken deze
nieuwe informatie om onderwijsdoelen te stellen voor de komende periode.
We sluiten de dag af met ons jaarlijkse teamuitje!
leerKRACHT
Onze vergadermethode ‘leerKRACHT’ staat voor ‘elke dag samen een beetje beter onderwijs’. De afgelopen periode
hebben we doelen gesteld waar we mee aan de slag zijn gegaan. Zo hebben we ons als doel gesteld dat minimaal 80% van
de leerlingen automatiseren op een voldoende niveau moet beheersen en dat de leerlingen de juiste instructie krijgen die
ze nodig hebben, waarbij de leerkracht dit goed in schat, maar de leerlingen hier ook een rol in krijgen: ‘heb ik de instructie
nodig en doe ik mee, of kan ik deze stof zelfstandig maken zonder de instructie van de leerkracht?’.

Gevonden voorwerpen
Er wordt nog wel eens wat achter gelaten door de kinderen op school. Deze spullen verzamelen
we in een ‘gevonden voorwerpen’ mand. De mand begint behoorlijk vol te raken. Bent u iets kwijt?
Laat uw kind, of komt u zelf even in de mand kijken.

Eerste communie
Sara uit groep 6 heeft zondag 19 september haar eerste communie gedaan. Dit stond al
eerder gepland, maar vanwege de coronamaatregelen was dit uitgesteld. Gefeliciteerd Sara!

Typecursus
Er zijn een aantal ouders bij ons op school die graag zien dat hun kind een typcursus volgt. Helaas kunnen wij dit niet in ons
lespakket opnemen. De keuze of je kind deze vaardigheid aanleert, laten wij aan de ouder(s)/verzorger(s) zelf. Wel bieden
wij de mogelijkheid om dit met groepskorting op te starten als ouder(s)/verzorger(s) voor €99,- in plaats van €159,-. Hoe
werkt dat?
1. Bekijk de website van www.typetopia.com
2. Laat uw kind de proefles doen op www.typetopia.com en kijk of het aansluit bij wat jullie zoeken.
3. Zo ja, ga dan naar: www.typetopia.com/actiecode
4. Vul onze school actiecode in (Actiecode: SCROZENS28).
5. Maak de keuze uit de reguliere of de speciale/dyslexieversie en klik op Bestel
6. Je kind kan vervolgens direct aan de slag.
Let op!
De actiecode is slechts geldig tot en met 28 oktober 2021.

