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Leerlingaantal
Onze school gaat, net als alle scholen in deze regio, achteruit in de
leerling telling. Vorig schooljaar zijn er 36 (!) kinderen naar het
voortgezet onderwijs vertrokken. Toch gaat het niet slecht: groep 1/2
wordt in de loop van het schooljaar de grootste groep van de school!
Mocht deze groep erg groot worden (richting 30 leerlingen) dan gaan we
daar extra handen in de groep regelen. In het begrotingsgesprek voor
2019 is dit opgenomen.
Om voor de komende jaren alvast goed te kunnen inschatten hoe groot
de groepen gaan worden is het voor ons belangrijk dat wij de
aanmelding van broertjes/zusjes tijdig ontvangen.
Heeft uw zoon/dochter nog een broertje/zusje die in 2019 4 jaar wordt?
Wilt u dan alvast het inschrijfformulier invullen? U kunt het formulier
ophalen bij de directie (juf Tineke) of bij de leerkracht van uw kind.
Kent u in uw omgeving iemand die nog een school zoekt: wij geven graag
een rondleiding en maken tijd voor een goed gesprek!

Schoolgroente / fruit
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan het project fruit en groente
eten op school.
Vanaf heden krijgen de kinderen iedere woensdag, donderdag en vrijdag
gratis groente/fruit op school. U hoeft dan geen pauzehapje mee te
geven. Van te voren wordt u steeds op de hoogte gesteld wat het
fruit/groente van die week is.
Ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat kinderen dit
samen eten, van soms ook onbekende groentes/fruit, erg leuk vinden!
Woensdag 14/11 : 1 sinaasappel per kind
Donderdag 15/11: 1 appel per kind
Vrijdag 16/11: 1 kiwi per kind (graag lepeltje meegeven)

Verjaardag
15 november: Jaimy Veenhuis (groep 1)
18 november: Devon van Wijnen (groep 4)
23 november: Silva Oortgiesen (groep 4)
24 november: Troy Madra (groep 4)

Welkom

Jaimy Veenhuis wordt donderdag 4 jaar en is dan officieel leerling van
onze school.
Van harte welkom Jaimy en een fijne tijd op OBS Rozengaardsweide!

Agenda

Deze week zijn de gesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 3. U heeft al
een uitnodiging ontvangen.
Deze week zijn ook de advies gesprekken voor de leerlingen van groep 8 met hun ouders.

19/11: studiedag, alle leerlingen vrij!
De studiedag staat in het teken van didactisch coachen. Kort gezegd: wat is de
beste wijze om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Hoe geef je de beste
feedback. Zie ook: https://www.vfconsult.nl/opleidingen-entrainingen/didactisch-coachen/

20/11: Centrale voorlichting over VO voor groep (7) 8 leerlingen in
Doetinchem
22/11: MR vergadering
26/11: Nieuwsroos 7
Juf Marieke A (groep 3/4 ) 25 jaar in het onderwijs
28/11: Excursie groep 1/2 en 3/4 in het kader van het project bouwen en
wonen, nadere info volgt

Vooraankondiging ‘Bel piet’ voor groepen 1 t/m 4
Dinsdag 20 november krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een
brief mee.
Daarin staat dat zij ’s avonds tussen 18.00-19.00 uur Piet mogen bellen
om hun cadeautje door te geven.
Hoe het precies werkt staat beschreven in de brief.
Reserveer alvast de datum en de tijd.

Nationaal schoolontbijt
Vorige week dinsdag was er op school het Nationaal ontbijt. De kinderen
hebben samen met de klasgenootjes en juf/meester genoten van een
ontbijt.
De kinderen van groep 5/6 zelfs samen met de burgemeester!
Dat was een bijzonder leuke ervaring. De kinderen hadden van tevoren
allerlei mooie vragen voor de burgemeester bedacht. Samen hebben ze
ook nog een kleine rondleiding in het gemeentehuis gekregen. Dus
behalve lekker en gezond was het ook nog eens erg leerzaam.
Zie hieronder voor een paar hele leuke foto’s.
Ook op de groepspagina van de website staan inmiddels de foto’s.

Bijlagen:

Zie bijgevoegde flyer van DVO jeugd (volleybalvereniging).

