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Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek hebben kinderen in groepen aan elkaar
voorgelezen. Jong en oud door elkaar: het was prachtig om te zien en
te horen.
Op donderdagmiddag voor de vakantie werd de kinderboekenweek
afgesloten met een kleedjesmarkt. Kinderen die wilden mochten op
een kleedje boeken verkopen en /of kopen bij andere verkopers. Ook
mochten de kinderen winkelen bij de Pierson en andersom; dat was
erg leuk en gezellig. Dit alles is wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Start Projects 4 Learning, thema Bouwen en Wonen

In de vorige Nieuwsroos heeft u kunnen lezen over Projects 4 Learning.
Vanmiddag zijn we gestart met het thema Bouwen en Wonen. We
zullen gedurende 6 weken werken aan dit thema. Na 6 weken wordt
het project afgesloten. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.
Om een indruk te krijgen hoe er gewerkt kan worden via Projects 4
Learning sturen we u hierbij deze link. De opnames zijn gemaakt op
onze collega-school de Huet in Doetinchem.
https://www.youtube.com/watch?v=fdNFnTquet4
Bent u benieuwd of heeft u vragen: loop gerust de school binnen.

Verjaardag

27 oktober: Meike Lahuis (groep 8)
29 oktober: Justin Nijhuis (groep 8)
01 november: Lysa Massen (groep 4)
03 november: Jowi Hissink (groep 7)
08 november: Nikki van Aken (groep 6)
11 november: Esma Biogradlija (groep 4)

Welkom

Cas Olthof is op 12 oktober 4 jaar geworden en is nu officieel gestart in
groep 1. Welkom Cas. Veel plezier op Rozengaardsweide.

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 6 november doen we wederom mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Die dag eten alle kinderen ’s ochtends om 8.30 uur op
school en zal er stil gestaan worden bij het belang van een goed
ontbijt. Dit jaar wordt het ontbijt verzorgd door de Aldi. Wilt u de
kinderen bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven?
Nieuw dit jaar is het “Burgemeestersontbijt”. Groep 5 / 6 is
uitgenodigd om te ontbijten met de burgemeester van de gemeente
Bronckhorst. Zij zullen dus niet op school, maar bij het gemeentehuis
eten. De burgemeester zal ook “betalen” voor het ontbijt door middel
van een donatie. Ieder jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed
doel dat draait om het welzijn en de gezondheid van kinderen. Dit jaar
is dat de stichting Kinderpostzegels. Deze stichting zet zich in voor
kwetsbare kinderen.
We wensen alle kinderen alvast een smakelijk en gezellig ontbijt.

Afwezigheid Tineke Kolkman

Deze week is Tineke Kolkman afwezig. Zij neemt haar zogenoemde
BAPO-uren op. Marieke Rietman vervangt haar deze week.

Inleveren lege cartridges e.d.

Heeft u lege cartridges, inktpatronen, toners e.d. dan kunt u ze
inleveren bij ons op school. De daarvoor bestemde doos staat achter
de deur bij het directiekantoor. De opbrengst hiervan gaat naar de OR.

Agenda

29/10 t/m 02-11:
31-10:
06-11:
08-11:
12-11:
19-11:

Tineke Kolkman afwezig
Hoofdluiscontrole
Nationaal Schoolontbijt
MR-vergadering
Nieuwsroos 6
Studiedag!! Alle leerlingen vrij.

Bijlagen

Bijlage 1: Pleegzorg

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk
Er is een groot tekort aan pleeggezinnen. Daarom gaat de gemeente Bronckhorst op zoek naar
pleegouders. En wij helpen mee. In de Week van de Pleegzorg – van 31 oktober tot
7 november – vragen wij en scholen binnen de gemeente Bronckhorst met een spandoek en posters
aandacht voor pleegzorg voor kinderen in de buurt. Kunt u een plekje bieden?
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch? Maar
soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen.
Voor deze kinderen zoekt de gemeente Bronckhorst, samen met Entrea Lindenhout, een plek in een
pleeggezin. Een gezin waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen
en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden of een paar jaar, maar bijvoorbeeld ook voor één of
twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze
hun eigen vriendjes houden en naar hun eigen school of sportclub kunnen gaan.

Wat doet een pleegouder?
Als pleegouder vangt u kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. U biedt ze een
stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of
zelfstandig gaan wonen. U deelt de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor
langere tijd bij u verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan.
In het pleegouderschap krijgt u ondersteuning en begeleiding van een pleegzorgbegeleider.
Wilt u pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op
www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit de
buurt zijn.

Bijlage 2: Sint Maarten

Sint Maartens feest en optocht in Hengelo
11 november is de dag….. dat mijn lichtje
branden mag! Dat zullen de kinderen weer
zingen met lantarens in de handen en met een
blij gevoel over lekkers dat er die avond ook bij
hoort. De kerken van Hengelo organiseren ook
dit jaar weer de viering van Sint Maarten binnen en buiten. Zaterdag 11 november om
18.30 uur zijn alle kinderen met hun ouders welkom in de Remigiuskerk. Hier wordt
het verhaal van Sint Maarten in woord en beeld verteld, is er muziek en zang. Daarna
gaan de kinderen met zelf meegenomen lampionnen in optocht door het donker op
weg naar het plein bij de Willibrordkerk en Willibrordhuus. Daar kun je smullen van
een lekkere verrassing!
Ook iets meebrengen voor arme kinderen!
Sint Maarten is een voorbeeld in delen, iets weggeven van je zelf aan een ander die arm
is. Daarom doen we een oproep aan alle kinderen om iets van zich zelf mee te nemen,
wat ze willen geven aan arme kinderen. Dat kan een stuk speelgoed zijn, bijvoorbeeld
een knuffel, potloden, een boek, autootje, lego of een pop. Het hoeft niet veel te zijn, als
het maar niet vies of kapot is. Bij de ingang van de Remigiuskerk wordt dit verzameld
in de Mand van Maarten en de spullen zullen worden verdeeld onder de kinderen die
het minder getroffen hebben. En omdat Sint Maarten een ridder was, mogen kinderen
natuurlijk zelf ook verkleed als ridder komen! Het geheel duurt ongeveer een uurtje.
Van harte welkom allemaal!
Contact en informatie: Henk Roes, tel. 06 21241984

