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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is nog in volle gang.
Afgelopen vrijdag was de voorstelling van Crescendo.
Met alle partners in het gebouw hebben alle kinderen van de
Rozenstraat kunnen genieten van een geweldige voorstelling!
Ook vanaf deze plaats willen we Crescendo van harte bedanken!
(zie ook de bijlage)
Zie voor leuke foto’s de website van de school, info groepen.
Zoals in de Nieuwsroos extra vermeld, wordt op donderdag 18 oktober
de Boekenweek afgesloten met een kleedjesmarkt in beide basisscholen.
De kinderen kunnen deze middag op een kleedje boeken verkopen voor
€0,50, 10 strips €1,De kleedjes boekenmarkt start om 13.30 uur en duurt tot 14.00 uur
We ‘winkelen’ eerst in de eigen school, om 13.45 uur gaan de deuren
naar de Pierson open en kan er tot 14.00 uur bij beide scholen gewinkeld
worden.
Indien uw kind iets wil verkopen bent u van harte welkom om vanaf
13.20 uur samen het kleedje in te richten. Ook als belangstellende bent
u natuurlijk van harte welkom.

Verjaardag
11 oktober: Julijn de Berk groep 3)
12 oktober: Cas Olthof (groep 1)
16 oktober: Thijs Pelgrum (groep 5)
17 oktober: Lotte Köhler groep 7
18 oktober: Giavano Bolwiender (groep 4)
Mats Wentink (groep 3)
20 oktober: Liz Jansen (groep 8)

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage op onze school bedraagt ook dit schooljaar €25,Deze bijdrage is vrijwillig, onderwijs is in Nederland immers gratis. Toch
vragen alle scholen in Nederland een (vrijwillige) bijdrage om zo wat
extra zaken voor de school te kunnen organiseren.
Van de bijdrage wordt het Sint en Kerstfeest betaald, Pasen, extra
drinken /eten bij een activiteit etc. Zonder deze bijdrage zouden we dit
soort zaken niet meer kunnen organiseren. Daarom vragen we u of u de
bijdrage zou willen overmaken op NL48RABO0327.4501.42 t.n.v.
Ouderraad Rozengaardsweide.
Graag onder vermelding van naam van het kind(eren), groepsnummer
en het woord ouderbijdrage.
Hartelijk dank namens de kinderen van de school!
Met vriendelijke groeten,
MR, OR en team OBS Rozengaardsweide.
Verantwoording ouderbijdrage

De jaarcijfers en de begroting van komend schooljaar liggen tijdens de
oudergesprekavonden klaar ter inzage.
Ook zij er vaak ouderraadsleden aanwezig voor vragen.
Stel ze gerust!

Projects 4 learning
Op de studiedag van 26 september j.l. hebben we met het hele team
gewerkt aan de invulling van Projects 4 Learning (P4L). Deze werkwijze
komt in de plaats van een groot deel van ons zaakvakkenonderwijs:
natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis.
Door de kinderen mee te nemen in een thema, wordt dat, wat de
kinderen gaan onderzoeken en leren, meer betekenisvol. Deze wijze van
leren sluit beter aan bij dat wat de kinderen van nu nodig hebben.
De wereld om ons heen verandert erg snel, het is van belang om de
kinderen hier goed op voor te bereiden. We doen dit door op de
middagen samen met de kinderen de thema’s uit te werken. Op deze
wijze leren ze goed samenwerken, kritische vragen stellen, zelf
onderzoeken, etc. etc. Allemaal zeer waardevol.
Op de ochtend blijven we meer ‘traditioneel’ lesgeven, we geven dan de
vakken rekenen, taal/lezen en schrijven. De basis is en blijft belangrijk!
Omdat we natuurlijk wel willen weten wat we doen en dat we alle
kerndoelen aan de orde willen laten komen, heeft iedere groep een
aftekenlijst in zijn map zitten.

De eerste tijd worden we begeleid door de onderwijs begeleidingsdienst,
IJsselgroep.
Ons eerste thema ‘Bouwen en wonen’ start na de herfstvakantie op
maandagmiddag. Iedere maandagmiddag, gedurende 6 weken werkt
iedere groep hieraan. Iedere groep kiest zelf ook nog minstens een
andere middag om hieraan te werken. Op de overige middagen worden
gymonderwijs en creatieve vakken gegeven.
Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u gewoon vragen over
bovenstaande: u bent van harte welkom op school!

Ouderhulp bij projecten
Bij ons eerste project ‘Bouwen en wonen’ heeft iedere groep een
excursie / uitstapje geregeld. U hoort dit t.z.t. via de leerkracht en in de
Nieuwsroos.
Het zou sowieso fijn zijn om u als (groot)ouder te betrekken indien u
kennis heeft over een bepaald onderwerp dat aan de orde komt.
Vandaar dat we de kinderen vandaag een brief meegeven met de vraag
of u bereid bent een keer iets te vertellen over uw beroep of hobby.
Alvast heel erg bedankt voor de reacties!

Gevraagd

Groep 1/2 zoekt doosjes, bijvoorbeeld van de thee, pannenkoekenmix.
(W.c.- en keukenrollen hebben we inmiddels genoeg, dank hiervoor!)

Nieuws uit de MR
In de MR vergadering hebben we stil gestaan bij het onderwerp
talenten.
Zoals vermeld in de schoolgids en in een eerdere Nieuwsroos, is dit een
onderwerp waar we komend jaar ons verder in willen verdiepen. Ieder
kind heeft volgens ons talent. Aan ons, leerkrachten en ook opvoeders,
om die talenten te zien en de kinderen leren deze talenten te gebruiken.
Op school besteden we veel aandacht aan kinderen die bepaalde zaken
moeilijk vinden. We proberen altijd alle kinderen mee te nemen in het
gehele leerproces om op deze wijze minimaal de kerndoelen per groep
en die van de basisschool te laten halen. Dat is onze passie, onze
drijfveer.
Waar we minder aandacht aan besteden zijn de leerlingen die cognitief
wat meer talent hebben. Natuurlijk doen we daar al best wat voor, denk
aan pluswerkboeken, 3* opdrachten, aangepaste taakwijzer, een vak
laten volgen in een hogere groep. Maar we merken dat we van deze
kinderen een hogere mate van zelfstandigheid verlangen.
Om deze kinderen meer op maat te begeleiden hebben we de
samenwerking met de Dorpsschool en de Jan Ligthartschool gezocht.

Beide scholen maken ook deel uit van onze stichting en zijn ‘onze buren’
(Zelhem en Vorden). Een paar leerkrachten van deze scholen (bij ons juf
Bianca) gaan samen bekijken hoe we een soort van proeftuintje kunnen
gaan opzetten. We hebben ook wat geld aangevraagd bij ons bestuur
om verderop in het schooljaar een leerkracht wat vrij te roosteren om
dit te begeleiden. Voor de leerkracht in de klas betekent dit dat hij/zij
meer tijd en aandacht over heeft voor de andere leerlingen. Op deze
wijze snijdt het mes aan twee kanten.
Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen weten we nu nog niet,
we zijn aan het bekijken hoe we de criteria moeten gaan stellen.
Mocht u nu alvast meer informatie willen over dit onderwerp dan bent u
van harte welkom op school.

Agenda
8 t/m 11/10: Week 41: gesprekken met ouders. Zie persoonlijke
uitnodiging
11 oktober: groep 1/2 gaat op bezoek bij de bibliotheek
18 oktober: Kleedjesmarkt (zie elders in de Nieuwsroos)
19/10:
13.13 uur voorstelling groep 1/2
14.00 uur start Herfstvakantie
29/10:
Nieuwsroos 5

Herfstvakantie

Bijlagen: 4

Tenniskids@school project
Beste ouder/verzorger,
Tenniskids@school lessen
In de afgelopen weken heeft uw kind (groep 3 en 4) aan Tenniskids@school lessen meegedaan tijdens
de gymles op school. Deze tennislessen zijn gegeven door de tennistrainers van de tennisvereniging
HLTC Het Elderink samen met de (gym)docent. De afsluitende Tenniskids@school les vond plaats bij de
tennisvereniging
Waarom tennis?
Tennis een ontzettend spannende, gezonde, veelzijdige sport. Tennis leert uw kind om zichzelf
verantwoordelijk te voelen voor keuzes en daden, en om te gaan met succes en tegenslag. Elk punt
biedt weer een nieuwe kans! Tennis daagt uw kind uit om door te zetten, samen te werken en zelf
regels toe te passen. Het kan een leven lang, op eigen niveau, gespeeld worden en staat voor plezier,
sportiviteit, inzet en respect.
Waarom bij een tennisvereniging?
Een vereniging is de plek bij uitstek om structureel te kunnen sporten en om leeftijdsgenoten te
ontmoeten met dezelfde interesses. Bij een tennisvereniging kan uw kind in een veilige omgeving
spelen. Als tennisvereniging werken wij uitsluitend met gelicenseerde trainers en met lesprogramma’s,
ballen, rackets en baanafmetingen die aansluiten bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Het
doel is om uiteindelijk iedereen het tennisspel te laten spelen.
Speciale aanbieding
Als u merkt dat uw kind tennis leuk vindt, schrijf hem/haar dan in voor kennismakingsactie bij HLTC Het
Elderink. Voor €20,- krijgt uw kind een kennismakingsabonnement van drie maanden inclusief vijf
lessen, een leenracket en -ballen. Dit is geheel vrijblijvend. U kunt uw kind inschrijven via bijgevoegd
formulier. Als uw kind daarna door wilt gaan kan hij/zij lid worden van onze vereniging. Een
lidmaatschap bij HLTC Het Elderink bestaat uit vrij spelen, training en evt. wedstrijden spelen.
Tennis ook iets voor u?
Bent u zelf ook geïnteresseerd om te komen tennissen, dan bent u van harte welkom, u kunt contact
opnemen met WOB@hetelderink.nl.
Sportieve groet,
De Jeugdcommissie
HLTC Het Elderink
E: secretariaat@ hetelderink.nl
Muziek en vriendschap - Crescendo opent de Kinderboekenweek
Met een uniek verhaal over een merel die muziek wilde maken, opent Crescendo de
Kinderboekenweek in de speelzaal van de Piersonschool, Rozengaardsweide, kinderopvang en Juut en
Co peuteropvang. In drie verschillende voorstellingen voor verschillende leeftijden maakten de
kinderen kennis met onder andere de vrolijke flierefluiter, Simon op de saxofoon en Ed met z’n pet op
de trompet. Alle instrumenten bleken samen te kunnen spelen en werden vriendjes met elkaar. En de
merel? Die kwam er ook bij, want het liedje heette: Kom erbij!

Het leuke was dat de kinderen aan het eind ook mee konden zingen, en we dus met z’n allen een groot
orkest en koor vormden. Wat klonk dat mooi!
Muziek maken is voor groot en klein, jong en oud en dik en dun. Ook al speel je niet precies hetzelfde,
het kan samen alsnog heel mooi klinken! De instrumenten zijn vriendjes geworden, en samen spelen ze
de mooiste muziek. Lijkt jou dat nu ook leuk? Een instrument bespelen en samen met anderen mooie
muziek maken? Kom dan een keertje langs bij Crescendo! Bij Crescendo kan je lessen volgen op allerlei
instrumenten, om vervolgens ook samen te spelen met andere muzikale mensen, jong en oud, groot en
klein.
Op dinsdag 16 oktober heeft Crescendo een open repetitie van 18.30 uur tot 20.00 in Ons Huis. Tot
19.15 speelt het leerlingenorkest en om 19.30 uur start de harmonie.
Het leerlingenorkest bestaat uit kinderen die - vaak individueel - les krijgen van een docenten van
Crescendo, op een van de instrumenten van een harmonieorkest. Bij voldoende belangstelling wil
Crescendo ook starten met blokfluitles.
Kom erbij!
Contact: Karin Romeijnders via karin@crescendohengelo.nl of 06-20960225.
www.crescendohengelo.nl

Kom jij meedoen?!
Op woensdagavond 17 oktober wordt er door korfbalvereniging S.E.V. Zelhem een korfbalinstuif
georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De korfbalinstuif zal plaats vinden op het
korfbalveld (Halseweg 31, Zelhem) van 18.30-19.30 uur. Weet je nog niet welke sport je moet kiezen?
Heb je altijd al een keer een bal in de korf willen gooien of lijkt het je gewoon leuk om een keer mee te
komen doen? Dan ben je van harte welkom! De training is vrijblijvend en bedoeld om op een leuke
manier door middel van verschillende korfbalspelletjes kennis te maken met korfbal. De training staat
onder leiding van een ervaren korfbaltrainer. Neem vooral een vriendje of vriendinnetje mee, dan
maken we er samen een leuke training van. Tot dan 

Onderstaande bijlage hoort bij het boekje ‘stippie’die de kinderen van groep 1/2 vandaag hebben
meegekregen.
Dag allemaal.......
Met het uitkomen en presenteren van het prentenboek Stippie
bij boekhandel The Read Shop in Zelhem kwam ik als de schrijfster en
illustrator van het boek er dus niet onderuit om het prentenboek op
deze manier te laten ‘zien’.
Wel met een lach op mijn gezicht en ook met een biggetje op een
wang geschminkt.
Daardoor viel het wat minder op dat ik wel enigszins moest blozen vanwege
alle aandacht die ik kreeg tijdens de presentatie.
De schrijfster is toch wel een beetje verlegen, altijd al geweest en moest
ik vroeger op school al eens wat voorlezen........dan ‘piepte’ ik er stiekem
tussenuit, want daar was en ben ik nog steeds te verlegen voor.

Daarom heb ik mij maar toegelegd op het schrijven en illustreren van Prentenboeken.
Het voorlezen laat ik dus nu over aan leerkrachten, ouders, grootouders en vriendjes
van lieve kindertjes.
Ik geef het Prentenboek graag cadeau omdat het thema ‘Vriendschap’ in deze KinderBoekenWeek,
terugkomt in het verhaal van Stippie.
Stippie en ik hopen dat wij, op deze manier, ‘Vriendschap’ een beetje door kunnen geven.
Wij wensen je veel kijk en leesplezier met dit Prentenboek.
Groeten van Stippie en Marianne.

