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Belangrijke data 
          
   Week 2 en 3   Citotoetsen 
 
   28 januari   Studiedag 
 
   5 februari   Rapport mee 
 
   19 februari   Carnaval 
 
   22 februari t/m   Voorjaarsvakantie 
   26 februari 
    
 

Van de directie 

• In deze tijd is het contact anders dan wanneer de kinderen naar school toe komen.  
Normaal gesproken sta ik vrijwel elke ochtend op het schoolplein om de kinderen te ontvangen en kunt 
u, als ouder(s)/verzorger(s) mij aanspreken wanneer u een vraag of opmerking heeft. Nu iedereen zoveel 
mogelijk thuis werkt, is dat contactmoment er niet. Daarom wil ik u de gelegenheid bieden om een 
digitaal contactmoment met mij te hebben. U kunt op dinsdag 26 januari tussen 15.30 uur en 16.30 uur 
of woensdag 27 januari tussen 9.00 uur en 10.00 uur inloggen via de onderstaande link als u behoefte 
heeft aan een contactmoment:  
meet.google.com/iye-ajxj-zzt 
 

• Op donderdag 28 januari is er een studiedag gepland. Op deze dag zal er geen online werk voor de 
kinderen klaar staan.  
 

• Op vrijdag 19 februari staat carnaval gepland. Laten we hopen dat de scholen op dat moment weer open 
zijn, zodat dit feest gevierd kan worden.  
 

Juf Esther 

Na ruim 20 jaar op De Rozenbeek gewerkt te hebben, zal juf Esther vanaf 1 februari gaan genieten van haar 
vervroegd pensioen. We bedanken haar voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid en wensen haar het 
allerbeste. 

 

Kwaliteitsonderzoek 

Afgelopen periode is er, op verzoek van de directie, een kwaliteitsonderzoek bij ons op school uitgevoerd. Tijdens 
een kwaliteitsonderzoek wordt er gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs op school en op welke punten er 
nog verbetering mogelijk is. Naar aanleiding daarvan hebben wij een aantal verbeterpunten opgesteld waar wij 
de aankomende periode mee aan de slag gaan: 

• Doelgericht onderwijs 
We kijken bij elke les kritisch wat passend is voor de leerlingen. Daarbij stellen we ons de vragen: wat  
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willen we de kinderen leren? Welke kinderen hebben de uitleg nodig? Wat kunnen ze al? Hoe wil ik ze 
het leren en aan het eind van de les: hebben ze het geleerd? 

• Uitdagend onderwijs 
We zorgen dat we de leerlijnen goed in zicht hebben (wat moeten de leerlingen op welk moment leren) 
en dat we naast het basisaanbod ook genoeg uitdagende opdrachten aanbieden. 

• Hoge verwachtingen 
We stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen en hebben oog voor uitdagend onderwijs aan 
sterke leerlingen. 

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan nodig ik u van harte uit om in gesprek te gaan. U kunt een 
mail sturen naar directie.rozenbeek@atlantbo.nl om een datum en tijd af te stemmen.  
 

Ouderbijdrage 

Sinds een paar weken zijn wij overgestapt op een digitaal systeem om de ouderbijdrage te innen. Wij hebben als 
school gekozen voor de digitale weg omdat dit makkelijker is en het scheelt een hoop contant geld in kas. 
De afgelopen week heeft u een mail ontvangen waarin u gevraagd bent om de ouderbijdrage voor dit schooljaar 
digitaal te voldoen. Er zijn al een hoop digitale betalingen binnen gekomen. Bedankt daarvoor.  
 
Binnenkort zult u op dezelfde manier een mail ontvangen over de (vrijwillige) bijdrage voor de tussenschoolse 
opvang. Wij realiseren ons dat de tussenschoolse opvang momenteel niet in de vorm draait die we normaal  
gesproken hanteren, maar hebben besloten om toch het volledige bedrag te innen. Wanneer u kind overblijft 
kost dat ongeveer €1,37 per week, waardoor er niet een buitensporig bedrag teveel gevraagd wordt. Mocht de 
lockdown nog veel langer duren, zullen we dit verrekenen met het bedrag voor volgend jaar.  
 
Medezeggenschapsraad 

Enige tijd geleden zijn er verkiezingen geweest voor een nieuw MR lid. Inmiddels heeft Lidewij bedankt voor de 
MR en mogen wij Martijn, vader van Bram uit groep 5, verwelkomen. Wij willen Lidewij hartelijk bedanken voor 
haar inzet de afgelopen jaren en wensen Martijn veel succes. 

 

Speelplein 

Voor de kerstvakantie was er een initiatief vanuit het Pieter Vermeulen museum om het schoolplein te 
vergroenen. Groep 6 heeft massaal brieven gestuurd en ik heb een uitnodiging gekregen om op gesprek te 
komen. Het Pieter Vermeulen museum gaat ons een stappenplan aanreiken waarin staat welke stappen je moet 
zetten om tot een groener schoolplein te komen. Zij kunnen ook ondersteunen bij subsidieaanvragen, wat 
uiteraard zeer welkom is.  
Tegelijkertijd zitten we niet stil en zijn we bij de ontwerpfase aanbeland. Er is met twee bureaus gesproken die 
voor ons zouden kunnen tekenen. De ideeën zijn aangereikt en we wachten nu op een eerste tekening. Uiteraard 
hou ik u op de hoogte van de vorderingen. 

 

Overlast  

De afgelopen tijd hebben wij veel overlast van groepen die zich op de skatebaan achter de school bevinden. Er 
zijn al meerdere ramen gesneuveld op school, er wordt vuurwerk afgestoken en er zijn kerstbomen in brand 
gegaan. Helaas zien wij ook dat er oud-leerlingen en leerlingen die nu bij ons op school zitten zich in de groepen 
bevinden die de overlast veroorzaken. Om de overlast tegen te gaan is er nauw contact met de wijkagent en de 
gemeente. We hopen dat de skatebaan en het asfalt weer een veilige, fijne plek kan worden om te spelen.  
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Tips vanuit de bibliotheek 

Via de mail kregen wij nog leuke tips binnen van de bibliotheek: 

• Afhaalbieb: nu de lockdown nog langer duurt, zijn de boeken thuis waarschijnlijk wel allemaal uitgelezen. 
Een handige methode om aan nieuwe boeken te komen is gebruik maken van de Afhaalbieb. Je bestelt 
via een online formulier, maximaal 3 materialen. Klanten kunnen specifieke titels opgeven maar ook de 
keuze aan de bibliotheek laten. Alle spelregels zijn te vinden 
op: https://www.bibliotheekvelsen.nl/Service/Afhalen.html 

• Yoleo: maakt lezen leuk en gemakkelijk voor kinderen die moeite hebben met lezen. Gratis voor leden 
van de bibliotheekhttps://www.yoleo.nl/bibliotheken. 

• Lidmaatschap voor jeugdleden: met het (gratis) lidmaatschap kunnen leerlingen gebruik maken van veel 
online diensten. Zoals bijvoorbeeld online boeken lezen of luisteren naar luisterboeken. Geschikt om te 
gebruiken als app of via: https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html   

• Nationale voorleesdagen : tijdens deze periode hoeft er geen inschrijfgeld te worden betaald voor alle 
jeugdleden. Kinderen tot 6 jaar krijgen bovendien bij inschrijving een leuk verassingstasje. Dit kan worden 
opgehaald tijdens de afhaalbieb-tijden. Voor alle informatie kun je terecht 
op: https://www.bibliotheekvelsen.nl/home/NationaleVoorleesdagen.html 

• Schoolschrijver thuiswerktips: Organisatie De Schoolschrijver denkt met ons mee! Op hun website vind je 
tips en ideeën om tijdens het thuiswerken de kinderen aan te laten werken met creatief schrijven en 
leesplezier. Je vind het via deze link: https://www.deschoolschrijver.nl/wat-je-thuis-kunt-
doen/?utm_source=Nieuwsbrief%20DSS&utm_medium=Nieuwsbrief%20januari&utm_campaign=thuisw
erken 

• De Digitale Voorleestas: Ouders kunnen thuis met hun kind aan de slag met een prentenboek uit de 
Digitale Voorleestas. Digitale Voorleestassen zijn werkbladen met links naar digitale prentenboeken of 
filmpjes van prentenboeken. Op de bladen staan ook doe-, zing-, speel- en praat ideeën. Samen lezen is 
zo extra leuk. De filmpjes van de boeken kunnen natuurlijk ook door het kind individueel bekeken 
worden. https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html 

• Huisarrest: Huisarrest is een spannend verhaal in 10 delen. Je volgt 10 kinderen, die aan hetzelfde plein 
wonen. Ze mogen niet naar buiten en niet naar school, omdat er een virus heerst. Daarom vertellen ze 
elkaar verhalen door hun open raam. Geschreven en voorgelezen door bekende 
schrijvers. https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html 

• Jeugdbieb: www.jeugdbieb.nl Kinderen kunnen via deze website online boeken lezen. Ze hebben hier wel 
een lidmaatschap van de bibliotheek nodig. Dit is voor alle kinderen gratis (op inschrijfkosten van € 4,- 
na). Met het nummer van de bibliotheekpas en hun wachtwoord kan worden ingelogd. Is het 
wachtwoord kwijt, dan kan altijd worden opgebeld naar de bibliotheek voor een reset. 

• Leeshappertjes; een hele leuke wijze om de thuiswerkende kinderen op speelse wijze bezig te laten zijn 
met hun leesboek!  Als bijlage bij de nieuwsbrief vind je het bestand van het leeshappertje. Kinderen 
kunnen het thuis uitprinten, vouwen en gebruiken! Met dank aan Arlette Honkoop voor het beschikbaar 
stellen. Kijk ook eens op haar website voor nog veel meer leuke 
happertjes. https://www.onderwijscoaching.net/happertjes 
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