
 

Het Rozenblaadje 
        november 2019 

 

Belangrijke data 
          
   11 november   Sint Maarten 
 
   13 november   Start schoolfruit 
 
   18 november   Zwemmen groep 8b 
 
   19 november   Groep 8 naar het Ichthus Lyceum in Driehuis 
 
   25 november   Zwemmen groep 7 
 
   27 november   Wedstrijddag LEGO League 
 

 

Van de directie 
• Via deze weg wil ik u nogmaals vriendelijk verzoeken geen foto’s of filmpjes van schoolse activiteiten te maken 

en/of op social media te plaatsen. Dit in het belang van de privacy en de veiligheid van leerlingen en 
leerkrachten. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de directie. 
 

• Op dinsdag 8 oktober is Marco bij ons op school geweest, de ontwikkelaar van 4xWijzer. Hij heeft in alle 
onderbouwgroepen gekeken hoe 4xWijzer gegeven wordt en vervolgens besproken met het team. Hij is 
ontzettend trots hoe het draait in onze school. Op deze middag hebben we weer leuke tips gekregen, inspiratie 
en zijn we bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.  
Op vrijdag 18 oktober hadden we een studiedag met het hele team.  
In de ochtend hebben we onze aandacht besteed aan Engels. De vorige studiedag hebben we hier ook aandacht 
aan besteed en deze keer gingen we verder waar we toen gebleven waren. We hebben weer goede handvatten 
gekregen om het onderwijs op het gebied van Engels nog steviger neer te zetten.  
Na de lunch hebben we de leerKRACHTdoelen met elkaar besproken en geëvalueerd. Vervolgens zijn er nieuwe 
doelen opgesteld waar we over een paar weken mee gaan starten.  
Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de schoolapp. Ook voor ons als leerkrachten is de app nieuw en 
wennen. Het was weer een inspirerende dag! 

 

 Schoolfotograaf 
De foto’s van de schoolfotograaf heeft uw kind mee naar huis gekregen. We hebben vernomen dat er veel commentaar op 
de foto’s is. Dit wordt teruggekoppeld en voor volgend jaar zullen we een andere schoolfotograaf inschakelen.  
Ook lijken er problemen te zijn met het bestellen van de broer(tjes)/zus(jes) foto’s, aangezien deze gratis zijn.  
Wij hebben contact opgenomen met de fotograaf en via de volgende weg kunt u de broer(tjes)/zus(jes) foto gratis bestellen:  

1. Kies de portretfoto van uw kind 
2. Bestel in de categorie ‘voordeelsets’ het pakket B of J + groep op 13x19cm van €13,- 
3. Bestel in de categorie ‘familiefoto voordeel’ de ACTIE broer/zus foto 13.19 die €5,50 kost.  
4. Bij het afrekenen krijgt u €5,50 korting in uw winkelwagen. 

 
 
 
 

 



 

Schoolfruit 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties 
groente en/of fruit per week. De school doet namelijk weer mee aan EU-Schoolfruit. 
Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs verschillende soorten fruit en 
groenten te eten. Het is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
De dagen dat het schoolfruit uitgedeeld wordt zijn de woensdag, donderdag en 
vrijdag. Op deze dag hoeft uw kind dus geen tussendoortje mee te nemen. In de app 
wordt zichtbaar welke fruit er aangeboden wordt. Mocht uw kind het echt niet lusten, 
geeft u dan zelf een ander stuk fruit/groente mee naar school? 
Als u zelf ook de nieuwsbrief wilt ontvangen waarin staat welk fruit er uitgedeeld 
wordt, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de volgende link: 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 
 

 

Staking 
Zoals reeds gemeld is voor de herfstvakantie is er op woensdag 6 november aanstaande wederom een landelijke staking 
aangekondigd door de vakbonden voor het Primair Onderwijs. Een staking die gaat om: een fatsoenlijk salaris voor leraren, 
schoolleiders en onderwijsondersteuners, minder werkdruk en genoeg collega’s. Men hoopt dat door meer investeringen in 
het onderwijs, het werken in het onderwijs aantrekkelijker wordt. Voor nu en voor toekomstige collega’s.   
 
De overheid heeft het afgelopen jaar extra geld beschikbaar gesteld. Salarissen van leerkrachten zijn verhoogd. Ook zijn er 
werkdrukgelden gekomen, waarmee men op elke school oplossingen heeft gekozen die bijdragen aan het terugdringen van 
de werkdruk. De salarissen van (adjunct)directeuren en onderwijsondersteunend personeel zijn echter niet verhoogd. Ook is 
er nog steeds sprake van een salariskloof tussen leraren in het primair onderwijs en leraren in het voorgezet onderwijs. Dit is 
voor de onderwijsbonden reden om op 6 november hier aandacht voor te vragen. 
 
Inmiddels is het tekort aan leraren en schoolleiders zo groot dat er dagelijks in het land klassen naar huis worden gestuurd. 
Ook in onze regio is dit het geval. Schoolbesturen werken samen aan oplossingen om het tekort aan leraren en schoolleiders 
tegen te gaan. Desondanks is de verwachting dat het tekort aan leerkrachten en schoolleiders de komende jaren alleen maar 
zal toenemen en de problemen groter zullen worden. Ook op onze school zal dat merkbaar zijn. 
 
Wij vinden het belangrijk om een signaal af te geven aan de politiek dat er structureel middelen beschikbaar moeten worden 
gesteld die bijdragen aan oplossingen voor het lerarentekort. De onderwijssector wil daar ook zelf over meedenken. Dit kost 
tijd, energie en dus geld. Het is belangrijk om hier ruimte voor te creëren, zodat we samen met de overheid aan 
verschillende oplossingen kunnen werken. 
 
We realiseren ons terdege dat dit voor sommigen van u een probleem betekent met 
betrekking tot opvang van uw kind(eren).  Een situatie die we liever niet willen, maar 
het is tevens een situatie die als we niets ondernemen vaker kan voorkomen doordat 
er geen leerkrachten zijn. 
 
Mocht u nog vragen hebben over de staking op 6 november, dan kunt u contact 
opnemen met de directie. 

Sinterklaasfeest 
De tijd vliegt en daarom staat Sinterklaas alweer bijna voor de deur. Op vrijdag 15 november om 19.30 uur wil de 
ouderraad de school weer mooi versieren in sinterklaassfeer. Wie kan er komen helpen? Vele handen maken 
licht werk! 
 
 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Verbouwing 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de verbouwing op de Floraronde die in de zomervakantie plaats zal vinden 
en er voor zorgt dat we van twee locaties naar één locatie kunnen.  
Om u alvast een stukje mee te nemen in het proces, staan hieronder de eerste schetsen wat betreft de verbouwing. Deze 
zullen de komende maanden verder uitgewerkt gaan worden met het ontwerpteam en de aannemer.  
De schets die u ziet heeft betrekking op het gedeelte in de aula waar groep 5 zijn/haar jassen ophangt en de ingang via het 
schoolplein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het bovenaanzicht waarbij er links bovenin een klein stukje zichtbaar is van de entree (grenzend aan het schoolplein van 
groep 3, 4 en 5). 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit dit perspectief zien we het raam van groep 4 aan de linkerkant en een klein stukje raam aan de rechterkant van  
groep 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zijn twee deuren zichtbaar (waar we tegenaan kijken). Dit worden toiletten voor de bovenbouw.  

 
 
 
 
 



 

GGDFlits 
Gratis webinar voor gescheiden ouders:  
Hoe ervaren kinderen de scheiding tijdens de feestdagen en hoe ga je daar als ouder mee om?  
Villa Pinedo, de plek voor kinderen van gescheiden ouders, organiseert op woensdagochtend 6 
november 2019 een webinar voor gescheiden ouders. Kindertherapeut Marsha Pinedo praat 
samen met een aantal Buddy’s (ervaringsdeskundige jongeren) over hoe zij de scheiding van 
hun ouders hebben ervaren, onder andere tijdens de feestdagen en vakanties.  
Met de feestdagen in het vooruitzicht krijgen veel kinderen van gescheiden ouders te maken 
met loyaliteitsconflicten. Kinderen vertellen bijvoorbeeld maar niet aan papa hoe leuk 
pakjesavond was bij mama. Of ze maken zich zorgen om de andere ouder die misschien alleen 
is met kerst. En dan is er nog oudejaarsavond…  
Veel gedachten houden een kind met gescheiden ouders het hele jaar door bezig, maar in december zijn er veel van dit soort 
momenten achter elkaar. Tijdens dit webinar krijg je inzicht in hoe loyaliteitsconflicten bij kinderen werken en hoe je daar als 
ouder mee om kunt gaan.  
 
Wat is een webinar?  
Een webinar is een online lezing die je vanuit huis kunt bijwonen, via een pc, laptop of tablet.  
Ook is er de mogelijkheid om voorafgaand aan het webinar (anoniem) vragen te stellen.  
 
Aanmelden  
Datum en tijd: woensdag 6 november 2019, van 10.00 tot 11.00 uur*  
Voor wie: gescheiden ouders, maar ook opa’s, oma’s, familie, vrienden en vriendinnen.  
Aanmelden gaat via deze link: https://stichting-villa-pinedo.webinargeek.com/webinar-voor-ouders-villa-pinedo  
*Mocht de tijd van het webinar niet goed uitkomen, meld je dan toch aan. Na afloop ontvang je namelijk een link om het webinar terug te 
kijken. Deze link blijft één maand actief.  

Mediagebruik 
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school, in de trein en op straat. 
Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone 
ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Hoe kun je je kind hierin begeleiden?  
Tipsheet van 0 – 5 jaar:  
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-0-5-jaar-voor-ouders.pdf 
Tipsheet van 6 – 12 jaar:  
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-6-12-jaar-voor-ouders.pdf  
Tipsheet van 13 -18 jaar:  
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-13-18-jaar-voor-ouders.pdf 
Meer informatie? 
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden 
 
Zorgen over het mediagebruik van je zoon/dochter? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via Frontoffice JGZ 023- 7891777 op 
werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur. 
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Leuk om te lezen 
• Nieuwe leerlingen 

Er zijn weer een hoop nieuwe leerlingen gestart de afgelopen periode.  
 

1/2a 1/2b 3 4 5 7 

Lizzy 
Cas 
Riff 
 

Hannah 
Sami 
 

Azzeddine Tigo Daiyan Aleesa 

 
We wensen ze heel veel plezier en een goede tijd op De Rozenbeek! 
 

• Gymlessen 
Met de gymlessen gaat de bovenbouw werken aan de conditie. Conditiecircuitjes en loopvormen wisselen elkaar 
af. De onderbouw gaat springen op en over de kast en klimmen en klauteren oefenen om straks de pietengym 
goed te kunnen doorstaan. 
 

• Groep 1/2 
We zijn in de klas bezig rondom het thema sprookjes. We zijn begonnen met het 
sprookje van Hans en Grietje. 
In de klas hebben we het snoephuisje nagemaakt en daar kunnen de kinderen het 
sprookje naspelen. Op de themamuur hebben we ook het sprookje van Hans en 
Grietje gemaakt met de woorden erbij.  
In de gang spelen we Sneeuwwitje en de 7 dwergen na en op het kiesbord hebben 
we allemaal sprookjes opdrachten zoals: zoek de 7 geitjes, maak een kiezelpaadje 
en wat hoort bij welk sprookje. Verder lezen we ook veel sprookjes voor en zingen 
we liedjes over verschillende sprookjes. 
Deze week zijn we ook begonnen aan de lampionnen en deze zijn helemaal in sprookjes thema. De kinderen 
konden kiezen uit: een kasteel, een prinses of een snoepje. Het is allemaal hard werken en veel prikken maar de 
lampionnen worden prachtig.  
 

• Groep 3 
Groep 3 zit midden in het 4xwijzer thema 'Sprookjes'. Er worden recepten voor 
toverdranken gemaakt, toneelstukken bedacht en draken nagetekend. 
Ondertussen zingen de kinderen gezellig mee met nummers uit de musical 
Doornroosje. Volgende week gaan we hard aan de slag met het maken van de 
lampionnen, om op 11 november vol trots langs de deuren te kunnen. 
 

• Groep 4 
We zijn bezig met het nieuwe thema: ‘Vroeger was het anders’. De opa van Babet is voor de vakantie gekomen  
om te vertellen over zijn kindertijd. De kinderen hingen aan zijn lippen en weten nu nog veel hierover te vertellen. 
Het is leuk om te zien hoe kinderen voorwerpen uit die tijd mee naar school nemen. We maken er tekstjes bij 
voor in ons ‘Rozenbeekmuseum’. De kinderen vinden het geweldig om iets te presenteren van wat ze gedaan 
hebben. Bij de presentatie letten we op de volgende punten: ‘kan de ander jou verstaan?’ en ‘wat doe je met je 
lichaam tijdens de presentatie?’.  
We zijn weer begonnen om Engelse woorden bij de themamuur te hangen. We geven actief les in Engels en de 
kinderen smullen van de spelletjes die we met de woorden doen.  
Met rekenen oefenen we met sprongen van 10 vanaf een willekeurige getal vooruit en terug, bijvoorbeeld: spring 
3 sprongen van 10 vanaf 17 vooruit.  
Lastig zijn bij spelling de woorden, die met v / f of met s / z vooraan beginnen. Er is geen regel voor, je moet ze 
echt onthouden! 

 



 

• Groep 5 
In groep 5 zijn we druk bezig met het thema 'Vroegers was het anders'. De kinderen kunnen al heel goed vertellen 
hoe het er vroeger aan toe ging op school. En dat is gelukkig wel heel anders dan tegenwoordig!  
We zijn ook aan het oefenen om met pen te schrijven. De kinderen oefenen met de rollerpen, de my grip en een 
vulpen. Na de kerstvakantie kiezen de kinderen de pen die zij het fijnst vinden schrijven.  
Met Engels hebben we het over de herfst (autumn). De kinderen kennen al een heleboel Engelse woorden. We 
hebben spelletjes gespeeld in het Engels, Engelse liedjes gezongen en hebben een strip in het Engels gemaakt. 
They learn a lot about autumn!  
 

• Groep 6 
Met Engels hebben we een speurtocht door de school gedaan, we zijn bezig 
rondom het thema herfst. De bijbehorende woorden hingen door de school, 
de kinderen moesten het woord zoeken en  opschrijven met de vertaling 

erbij....gelukkig stonden er plaatjes bij! 😉 Nu hangen ze in de klas bij de 
herfstversiering en weten de kinderen bijna alle woorden al. 
Naar aanleiding van het thema "Pruiken en Revoluties" zijn er goede 
presentaties gemaakt, we hebben een interessante tijdbalk in de klas hangen die door de kinderen is ingevuld. 
Ook is er o.a. een lapbook gemaakt, dansjes op barokmuziek en heeft iedereen een nieuwe bijpassende 
achternaam gekregen, want tja....dat heeft Napoleon ingevoerd. Zelfs juf heeft bij dit thema weer nieuwe dingen 
geleerd! 
Met rekenen hebben we de eerste toets achter de rug, volgende week krijgen de kinderen de resultaten hiervan 
mee naar huis. Op naar het volgende blok...we gaan bijvoorbeeld ontdekken wat breuken zijn. 
Ook gaan we volgende week lampionnen maken, we hebben het dus weer druk. 
 

• Groep 7 
De afgelopen drie weken hebben we intensief gewerkt aan het thema 'pruiken en revoluties' en deze week 
ronden we dit af met presentaties van de prachtige werkstukjes. We zijn druk bezig met het ontleden van de 
zinnen en de kinderen worden hier steeds beter in. Ook het leren schrijven van een duidelijke tekst met inleiding 
en slot stond op het programma met mooie resultaten als gevolg. Het nieuwe 4xWijzer thema is Oost- en West-
Nederland. We gaan dit thema samen draaien met groep 6. 
 

• Groep 8 
In de groepen 8 zijn we al druk bezig om ons te oriënteren op het voortgezet onderwijs.  
Zo zijn er docenten van de Hartenlust en van het Schoter bij ons in de klas geweest om informatie over hun 
school te geven. Ook zijn we op de fiets naar het Vellesan College in IJmuiden geweest en gaan 
we op dinsdag 19 november naar het Ichthus Lyceum in Driehuis om enkele proeflessen te 
volgen en om kennis te maken met de school. Best spannend, hoor! Ons doel is om voor elke 
groep 8 leerling een fijne, passende school voor V.O. te vinden! 
In de klas zijn we bezig met de rekentoets van het tweede blok en met de taaltoets van blok 2. 
Ook ronden we deze week ons thema 'Pruiken en revoluties' af. 
Verder werken enkele kinderen nog fanatiek aan 'de Lego League'! 
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