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Belangrijke data 
          

Donderdag 5 december   Sinterklaasfeest. Alle leerlingen zijn om 
      12.00 uur vrij. 

 
Vrijdag 6 december   Versiermiddag Kerst (13.00 uur – 15.00 uur) 
 
Donderdag 19 december  Kerstviering. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur  
     vrij  en ’s avonds is het kerstdiner. 
 
Vrijdag 20 december 8.30 uur: opruimen van de kerstspullen. 

Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij.  
 
Kerstvakantie t/m 5 januari. 

 
 
 

Van de directie 
• Er is een kleuterfietsje bij de kleuters weg. Het gaat om een rode fiets met een ijzeren frame.   

Mocht u iets gezien hebben of weten waar het fietsje is, wilt u dit dan melden bij de directie? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Regelmatig zien wij leerlingen, maar ook ouders, zonder licht op hun fiets naar school toe komen. De 
zichtbaarheid is dan erg beperkt, zeker in deze donkere dagen. En als het dan ook nog eens regent… Om 
te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan wil ik u vragen om de verlichting op de fiets van u en 
uw kind na te kijken en deze aan te zetten in het donker. 

• In de schoolapp onder het kopje ‘nieuws’ wordt elke vrijdag een update gegeven over het schoolfruit van 
aankomende week. Zo weet u welk fruit er de week daarna uitgedeeld gaat worden. 

 
 
 
 
 



 
 

 

leerKRACHT 
Tijdens de leerKRACHTsessies (onze vergadermethode) hebben we als doel  
gesteld om aandacht te besteden aan de presentatievaardigheden van de  
leerlingen. Door middel van kaartjes zien ze waar op gelet wordt en kunnen ze hier  
mee oefenen. Daarnaast hebben we aan het begin van het jaar afgesproken met de  
leerkrachten om tijdens alle lessen zoveel mogelijk Engels te spreken. Het doel waar  
we de afgelopen periode aan gewerkt hebben is om de leerlingen ook Engels terug te  
laten spreken. Dit lukt in sommige klassen verrassend goed! 
Een onderdeel van leerKRACHT is dat de leerlingen hun stem kunnen laten horen. Daarvoor willen wij graag een 
‘leerlingarena’ houden op woensdagmiddag 11 december. We hebben voor een woensdagmiddag gekozen omdat 
er dan zoveel mogelijk leerkrachten aanwezig kunnen zijn om te luisteren naar de punten die de leerlingen 
aandragen. 
In een leerlingarena zitten uit elke jaargroep een aantal leerlingen bij elkaar. Wij, de leerkrachten, stellen vragen 
over ons onderwijs en de (leerKRACHT)doelen waar we afgelopen periode aan gewerkt hebben. Op deze manier 
horen we wat de leerlingen van ons onderwijs vinden en wat er nog verbeterd kan worden. Het geeft ons 
handvatten om nieuwe doelen op te stellen voor aankomende periode. 
 

MZR-nieuws 
In november is de MZR weer bij elkaar geweest voor een vergadering. Hieronder de belangrijkste punten:  
 

- Op de vacature i.v.m. de aflopende termijn van Sjoerd Hak zijn geen reacties vanuit de ouders gekomen. 
Daarom is Sjoerd automatisch herkozen als MZR-lid voor nog eens 3 jaar. In november 2020 komen er 
weer vacatures vrij voor twee ouder MZR-leden. Als u belangstelling heeft, laat het ons weten!  

- Ook hebben wij met de directie gesproken over een naderende enquête over verandering van 
schooltijden. De laatste enquête over dit onderwerp is 4 jaar geleden afgenomen. Daarom willen 
directie en MZR graag de ouders opnieuw bevragen. Informatie volgt in december via de directie.  
 

Namens De MZR  
mr.rozenbeek@atlantbo.nl 

 

Ouderraad 
Sint Maarten 
Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje 
Zelf gemaakt, zelf gemaakt 
En nu mag ik lekker, en nu mag ik lekker  
Laat op straat, laat op straat 
 
Met Sint Maarten zijn weer veel kinderen langs de deuren gegaan met 
hun zelfgemaakte mooie lampion. Op school hadden de kinderen al een 
voorproefje gehad van het Sint Maarten lopen, waarbij ze getrakteerd 
werden op een heerlijke mandarijn van MijnFruit.nl uit het centrum van 
Velserbroek. Hartelijk dank voor de heerlijke mandarijnen. 
 
Namens alle kinderen, leerkrachten en de Ouderraad. 

 
 
 



 
 

Sinterklaas 
Inmiddels is Sinterklaas alweer in het land en is de strooipiet in alle klassen langs geweest om te vertellen dat de 
leerlingen hun schoen mochten zetten. Dit is gebeurd en was een groot succes! Iedereen heeft een mooi 
cadeautje in zijn/haar schoen gekregen.  
 
5 december 
Op donderdag 5 december ontvangen wij Sinterklaas met de hele school 
op de Floraronde. We verzamelen met alle groepen op het kleuterplein, 
ook de bovenbouwleerlingen. 
We verwachten dat Sinterklaas om 8.45 uur aankomt, dus zorg ervoor dat 
uw kind op tijd op school is.  
U brengt uw kind eerst naar de klas zodat de leerkrachten met de 
leerlingen naar buiten kunnen lopen. De leerlingen van de Spitsaak gaan 
pas lopen als de klas compleet is, ook voor hen is het dus belangrijk om op 
tijd op school te zijn.  

 
Als ouder is het uiteraard ook leuk om te zien hoe Sinterklaas aankomt. Helaas is er geen plek op het schoolplein 
zelf, maar aan de buitenkant van het hek en aan de kant van de huizen is voldoende ruimte.  
Als Sinterklaas ontvangen is, gaan de leerlingen van de Spitsaak weer terug naar hun eigen locatie om daar het 
feest verder te vieren met surprises.  
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.  
 
6 december 
Voorheen is het wel eens de gewoonte geweest om later te beginnen op 6 december. Dat is dit jaar niet het geval. 
De lessen starten gewoon om 8.30 uur.  
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur is de versiermiddag voor Kerst. Heeft u zin/tijd om te komen helpen, geeft u zich 
dan op bij de leerkracht. 

 
 

Kerst 
Op donderdag 19 december zullen wij het kerstfeest vieren met de leerlingen.  
 
De kerstviering 
In de ochtend gaan de leerlingen naar de ‘Naaldkerk’ in Santpoort. Daar zullen we 
kijken naar een kerstmusical, opgevoerd door alle leerlingen van onze school. Elke 
klas heeft daar zijn eigen aandeel in.  
De groepen 1 t/m 5 gaan met de auto naar de kerk. We rijden om 9.00 uur weg en 
zijn rond 11.00 uur weer terug. De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets.  
Wilt u rijden of meefietsen, geeft u zich dan op bij de leerkracht. In verband met de 
brandveiligheid kunnen alleen de ouders die halen en brengen komen kijken naar 
de voorstelling.  
Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij.  
 
Kersdiner 
’s Avonds vindt het kerstdiner plaats. De groepen 1 t/m 5 worden om 17.30 uur verwacht in hun klas. Voor hen 
duurt het kerstdiner tot 19.00 uur.  
De groepen 6 t/m 8 worden om 18.00 uur in de klas verwacht en dit zal tot 19.30 uur duren.  



 

Als ouder kunt u in de aula wachten totdat uw kind opgehaald kan worden uit de klas. Dit kan onder het genot van 
warme chocolademelk of glühwein.  
U krijgt van de leerkracht een seintje als u uw kind kunt ophalen uit de klas.  
 
Voorbereiding 
Het is de bedoeling dat de leerlingen in de week van het kerstdiner het volgende meenemen, voorzien van naam 
in een plastic tas: 
- Bord 
- Beker 
- Soepkom 
- Bestek 
Als u in het bezit bent van een rechaud dan zouden wij deze graag willen gebruiken om de gerechten warm te 
houden. Zou u deze willen voorzien van een sticker met uw naam? 
 
Natuurlijk hopen wij dat u weer heerlijke hapjes zult maken voor het kerstdiner. Via de leerkracht van uw kind 
krijgt u te horen hoe dit geregeld wordt. Wilt u zich wel aan de opgegeven hoeveelheden houden, zodat we niet 
onnodig eten weg hoeven te gooien?  
 
20 december 
Op beide locaties wordt om 8.30 uur de kerstversiering weggehaald en opgeruimd. Wie wil hier bij helpen? Vele 
handen maken licht werk en zorgt ervoor dat het zo klaar is.  

 

GGD Flits 
Iedereen is wel eens bang 
 
Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu eenmaal bij het leven van zowel kleine als grote mensen. Het 
ervaren van nare gevoelens hoort bij het opgroeien. Kinderen kunnen bang zijn voor Sinterklaas en Piet, voor het 
donker, om alleen naar boven te gaan, om alleen thuis te zijn, wat er allemaal kan gebeuren, wat er gebeurt in de 
wereld enzovoort. Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld van hun ouders) hun angsten zelf. Soms 
echter blijkt er een hevige angst voor iets te zijn ontstaan.  
Lees hier meer wat u kunt doen bij hevige angsten en hoe u met “gewone” angsten om kunt gaan. 
Zorgen over de angst van uw kind?  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. 
 

Leuk om te lezen 
• Nieuwe leerlingen 

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

1/2a 1/2b 5 

Assiya 
Daley 

Elise 
Aukje 

Björn 

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

https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/infotekst-iedereen-is-wel-eens-bang.ashx?la=nl-nl
https://www.ggdkennemerland.nl/-/media/ggdwebsites-2016/documenten/jgz/opvoedinformatie/infotekst-iedereen-is-wel-eens-bang.ashx?la=nl-nl


 

• Groep 3 
Groep 3 zit volop in het thema Sinterklaas. Er worden liedjes gezongen, schoentjes versierd en 
pepernoten gebakken. De kinderen werken in de stal voor Ozosnel en pakken cadeautjes in. Ook wordt 
er hard geoefend voor de Sinterklaasmusical. De musical gaat over Pietje Piekhaar. Hij wil dolgraag 
klauterpiet worden, maar dit kan niet door zijn hoogtevrees... 
Het lezen in groep 3 gaat al erg goed. De kinderen kunnen al steeds beter zinnen lezen 
zonder de woorden te hakken en te plakken.  
Met rekenen zijn we begonnen met het rekenrek. De kinderen gaan de komende tijd 
hard aan de slag met de plus- en minsommen onder de 10.  

• Groep 4 
Het lokaal begint steeds meer in Sinterklaassfeer te komen: er wordt gevouwen, 
geschilderd, gerijmd. Ook bakken de kinderen in kleine groepjes pepernoten onder 
begeleiding van lieve moeders. Het sinterklaas-ganzenbordspel wordt gespeeld, soms 
is het lastig als je op een vakje komt waarop je pepernoten moet afstaan. Gelukkig 
mogen de gewonnen pepernoten na afloop opgegeten worden.  
We leren heel wat Engelse woorden: Saint Nicholas, Pete, the cloak, the miter, the 
burlap bag en nog veel meer. Ook kunnen de kinderen het liedje Sinterklaaskapoentje in het Engels 
zingen. ’s Morgens lezen de kinderen in de vele sinterklaasboeken, die in de klas liggen.  
Of het al niet druk genoeg is, leren de kinderen onder leiding van juf Aga van het kunstencentrum een 
kleine Sinterklaas musical. En muziek juf Annet leert een chocolade blues aan.  
De pietengym van juf Caroline moet niet vergeten worden, wat een leuke lessen zijn dat altijd.  Vooral 
de schommelboot is populair!  
Toch komen we ook aan ‘gewoon’ leren toe! Met rekenen leren de kinderen optellen en aftrekken met 
tientallen tot en met 100! We herhalen bij spelling woorden met ei, wat zijn die toch lastig om te 
onthouden. Net als woorden met aai, ooi, oei en samengestelde woorden. 
 

• Groep 5 
In groep 5 zijn we bezig met het thema Sinterklaas. De klas is mooi versierd. De 
kinderen hebben al veel opdrachten gedaan, zoals: zonsondergang met Sinterklaas 
en Pieten op het dak, een verlanglijstje, een slinger voor in de klas en Sinterklaas en 
Pieten van wc-rollen. We kunnen niet wachten tot 5 december! 
Met rekenen hebben we het gehad over grote keersommen. De kinderen kunnen al 
sommen zoals 4 x 43 uitrekenen.  
Met juf Roann hebben de kinderen gefilosofeerd over wat geluk voor hen is. In de klas hebben we een 
gelukspot. Hierin kunnen de kinderen briefjes stoppen met daarop wat hen die dag gelukkig maakten. 
 

• Groep 7 
Groep 7 is het thema "Oost en West Nederland" aan het afronden. Volgende week 
mogen ouders even komen kijken hoe hard we gewerkt hebben aan dit thema en aan 
het vorige thema "pruiken en revoluties". In december even geen 4xwijzer thema.  
We hebben het veel over de breuken gehad tijdens het rekenen. De breuken 
omzetten naar procenten is nog een pittige opdracht. Er komen gelukkig nog veel 
oefenmomenten.  
Bij taal hebben we geleerd dat een tekst een inleiding, middenstuk en slot heeft. Nu mogen ze het zelf 
toepassen in een verhaal over Sinterklaas.  Bij spelling zijn we met de hoofdletters aan de slag gegaan, 



 

wanneer moesten we deze ook alweer gebruiken? Is het pasen of toch Pasen? Groep 7 weet er alles 
van.  
Op vrijdagmiddag oefenen we veel onderdelen in een circuit, met nu af en toe een Sinterklaas spelletje 
ertussen.  
 

• Groep 8 
De Rozenbeek heeft meegedaan met de Lego League bij Hogeschool 
Inholland. 
Tijdens de Lego League is het de bedoeling dat je in tweeënhalve minuut 
je robot zoveel mogelijk missies laten volbrengen. Tijdens de regiofinale  
deden 22 teams mee uit de groepen 7 en 8  van de basisscholen en van de klassen 1 en 2 van de 
middelbare school.  
Niet alleen met het zo goed mogelijk laten functioneren van de Lego-robot worden punten gehaald, ook 
met het ontwerp van de robot zelf waar de afgelopen maanden hard aan gewerkt is. Uiteraard levert 
een goede samenwerking ook punten op. 
Samen met de Westbroek heeft De Rozenbeek prijzen in de wacht gesleept. En dit resulteert in een 
bezoek aan de Benelux finale die eind januari in Breda gehouden wordt. Iedereen die hier aan 
meegewerkt heeft, ontzettend goed en knap gedaan. Gefeliciteerd! 
 
 

Wij wensen iedereen alvast een fijne kerst en een 
mooi 2020! 


