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Sinterklaas en de Belpiet
Gelukkig heeft Sint ook nu ons land weer gevonden.
En… er lag vanmorgen al een brief van hem op onze deurmat!
De groepen 1 t/m 4 hebben een brief ontvangen van de Bel-Piet.
Vanavond is de Bel-Piet telefonisch bereikbaar. In de brief staat
precies beschreven wat de bedoeling is.
Een mooie traditie op onze school!
De groepen 5 t/m 8 regelen dit zelf met de kinderen (lootjes). U
krijgt via de leerkracht nader bericht.
Meer nieuws over 4 december volgt in de komende Nieuwsroos.

School groente/fruit/zuivel
Deze week start het gratis schoolfruit weer.
Op woensdag krijgen de kinderen een stuk ananas,
Op donderdag een waspeen en
Op vrijdag een appel.
Schoolmelk is op elke dinsdag en donderdag.
De vierde week van de maand, volgende week (di.23 en do.25
november) krijgen de kinderen geen melk maar yoghurt.
Wilt u dat uw kind dit krijgt? Graag dan een bakje met deksel en
lepel meegeven. Die week vervalt de melk.

Nieuws uit de MR
Het mailadres van de MR is: MR@rozengaardsweide.nl
U kunt hier altijd naar mailen met opmerkingen/ideeën etc.
Natuurlijk kunt u ook gewoon een MR lid aanspreken. Voor de ouders zijn dit Danielle
Oosterlaken (moeder van Elin, groep 6 en Thijs , groep 1) en Michelle van den Broek (moeder
van Luca, groep 2 en Beau, groep 1).

Afgelopen donderdag, 11 november was de tweede MR
vergadering. We hebben samen online vergaderd. Mocht u
belangstelling hebben om een keer mee te luisteren, of iets in
te brengen, dan bent u van harte welkom. De MR is er voor
alle ouders! Neem gerust contact op.
In de MR vergadering hebben we de volgende punten
besproken:
• voortgang scholontwikkeling
• Profilering Rozengaardsweide
• Begroting
• Jaarverslag (deze ontvangt u via de volgende Nieuwsroos)
De vastgestelde notulen hangen ter inzage bij de ingang van
groep 1/2- 3/4.
Toestemming uitdelen klassenlijst met adressen en
telefoonnummers
We vinden het erg fijn als de kinderen het naar de zin hebben op
school. Vaak spreken ze ook na schooltijd nog met elkaar af. Vooral
voor ouders die net nieuw zijn is het lastig om direct al te weten
waar iedereen woont.
Daarom vragen we uw toestemming om de klassenlijst te delen met
alleen de ouders van de klas van uw kind. We geven dan een
geprinte versie mee.
U ontvangt een bericht via Parro en hoeft alleen maar ja of nee te
typen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Corona
De berichten over Corona zijn niet goed. Wij proberen zaken zoveel
mogelijk, binnen de grenzen wat verantwoord is, door te laten gaan.
Zo gaan bijvoorbeeld besprekingen met de orthopedagoog zoveel
mogelijk door.
De maandsluiting van groep 1/2 komt helaas te vervallen. De
leerkracht, Els, zal filmpjes opnemen en deze aan ouders sturen.
We gaan in het voorjaar een nieuwe datum zoeken voor groep 1/2
en gaan dan voor alle kinderen (op donderdag) en de ouders (op
vrijdag) een optreden verzorgen.
Zodra de nieuwe datum bekend is krijgen deze ouders bericht.

Verjaardag
Vandaag is Jaimy Veenhuis jarig (groep 3)
Van harte gefeliciteerd, Jaimy!
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
18 november: Devon van Wijnen ( groep 7)
23 november: Silva Oortgiesen (groep 7)
24 november: Troy Madra (groep 7)
Sara Ruiterkamp (groep 3)
27 november: Sebas Brugman (groep 8)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Vanaf 22 november zit Laure Ritzer officieel bij ons op school.
Van harte welkom, Laure.
We wensen je een fijne tijd op Rozengaardsweide toe!

Vrijwillige ouderbijdrage
Van veel ouders hebben we al de vrijwillige ouderbijdrage
ontvangen waarvoor hartelijk dank.
De komende periode worden er veel activiteiten dor de ouderraad
bekostigd. Heeft u nog niet betaald, wilt u dit alsnog gaan doen?
Alvast bedankt!
Graag €25,- overmaken op NL48RABO0327.4501.42 t.n.v.
Ouderraad Rozengaardsweide.
Met vermelding van naam van het kind(eren), groepsnummer en
het woord ouderbijdrage.

Bedankt!
De moeder van Kato Kraassenberg heeft voor groep 1/2 prachtige
Pietjes gehaakt.
Ze zijn meteen vanmorgen al gebruikt in de bouwhoek
Mede namens de kinderen, hartelijk dank!

Schoenendoos actie
Wat hebben ontzettend veel kinderen meegedaan met Actie
Schoenendoos, geweldig!
Er zijn 89 schoenendozen op school en in de kerk
ingeleverd. Heel mooi dat deze actie samen met de
bassischolen in Hengelo en Bekveld kon worden opgepakt. De
schoenendozen waren prachtig versierd, soms met een briefje
of kaart erbij waarop een groet stond. Ze waren goed gevuld
met knuffels, pennen, schriften, tandpasta, tandenborstel en
speelgoed. Heel veel andere kinderen hebben jullie daarmee
blij gemaakt!
Agenda
16 november: extra luizencontrole groep 4
25 november: Online voorgangsgesprekken met de Eureka
kinderenjuf-ouders
26 november: Voetbaltoernooi na schooltijd onder begeleiding van
sportcoach op schoolplein. Van tevoren opgeven bij
de leerkracht.
29 november: Nieuwsroos 7
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Sinterklaasfestijn 2021
Kom jij ook naar het grote muzikale Sinterklaasfestijn
van Amphion Cultuurbedrijf?
Sinterklaas en zijn pieten komen vrijdag 26 november een kijkje nemen bij het Sinterklaasfestijn op
Bizetlaan 1!
Vier samen met de pieten feest en doe mee met de 'Pepernotenroute' boordevol muzikale activiteiten.
Je gaat lekker zingen, djembé spelen, dansen, spelen met boomwhackers en cimbalen en nog veel meer.
Tot slot mag je in de Bizetzaal aan de Sint een stukje laten horen van wat je die middag hebt gedaan!
Praktisch
Het Sinterklaasfestijn is voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er twee
rondes.
Er is een ronde van 16:15-17:30 uur en bij meer dan 50 aanmeldingen is er een extra ronde van 14:45 16:00 uur.
De muzikale activiteiten worden gegeven door docenten van het MuziekStart!-team. Alleen de kinderen zijn
aanwezig bij de activiteiten. Als ouders breng je de kinderen en haal je ze na afloop weer op. Indien de
coronamaatregelen het toelaten, mogen ouders het laatste kwartier in de zaal meekijken naar de optredens
voor de Sint.
De kinderen krijgen wat te drinken en natuurlijk wat lekkers.
Kosten en betaling

De kosten bedragen € 3,- per kind. Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 21 november of totdat het
maximum aantal deelnemers is bereikt.
Reserveer je tickets op www.amphion.nl/sinterklaasfestijn
Na betaling ontvang je een bevestiging en vragen we je
enkele gegevens in te vullen.
Graag zien we je op 26 november
bij het Sinterklaasfestijn
op Bizetlaan 1!
Met vriendelijke groet,
Het MuziekStart!-Team
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Piet aan huis op vrijdag 3 december
Vindt u het leuk om twee of drie pietjes langs te zien komen
bij uw huis op vrijdag 3 december? Doe dan mee met de
Pietenactie die de jongeren van de Remigiuskerk organiseren.
Wat houdt het in?
Er bellen tussen 17:30 en 19:30 twee of drie pieten
bij uw huis aan. Als er wordt opengedaan,
strooien ze pepernoten naar binnen.
De pieten maken een praatje met uw kinderen,
of doen gekkigheid op de oprit.
Ze komen NIET binnen in verband met corona.
Het geheel zal tussen de vijf en tien minuten duren.
We proberen eerst de jongere kinderen te bezoeken
en daarna de oudere kinderen, zodat het niet te laat wordt voor de jongsten.
Wat kost het?
De jongeren vragen een vrijwillige bijdrage
die u in een envelop aan één van hen kan meegeven.
Ze tellen na afloop van de actie al het geld bij elkaar op. Het geld wordt overgemaakt
naar een goed doel. Op de Facebookpagina van het jeugdwerk van de kerk en in het
kerkblad Klokgeluiden zal de opbrengst vermeld worden.
Geld voor het goede doel!
Het goede doel is Stichting Simba Health. (https://www.simbahealth.org/nl/home/)
Vanuit het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem gaat regelmatig medisch personeel
op vrijwillige basis naar Tanzania om daar operaties uit te voeren. Daarnaast nemen
ze apparatuur mee en is er een onderwijscentrum om kennis te delen.
Bestellen van de pieten
Bellen, mailen of appen vóór 2 december naar: Bert Wierenga
(brwierenga@gmail.com, 06-51568923) OF José van Diepen
(jmvandiepen@ziggo.nl, 06-47391909)
Graag het volgende vermelden:
- Adres
- Uw telefoonnummer
- Namen van uw kinderen met hun leeftijd erbij
- Wel/geen gluten allergie of andere allergie waar we rekening mee moeten
houden i.v.m. het strooigoed
We maken aan de hand van de opgaves een lijst van adressen.
Daarbij gaan we ervanuit dat wie het eerst opgeeft, ook aan de beurt komt.
Mocht de actie zo succesvol zijn dat de lijst vol is,
dan moeten we u helaas aangeven dat het niet lukt om langs te komen.

