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Groente en fruit
Komende week krijgen de kinderen op
Woensdag een waspeen
Donderdag een appel
Vrijdag een kiwi

Wat te doen bij hoofdluis
Mocht u hoofdluis bij uw kind opmerken, geef het dan altijd door aan de
meester en/of juf of aan de hoofdluis coördinator (Mira Reulink 0647103222) Dit is van belang omdat er dan een brief uitgaat naar de
ouders van de klas en omdat de luizenmoeders dan een extra controle
kunnen inlassen in die klas.
Mocht u in de avond hoofdluis ontdekken, er zit altijd een flesje
luizenlotion in de luizentas die u kunt lenen bij de hoofdluis coördinator.

Verjaardag
27 november: Sebas Brugman, groep 5
30 november: Laurie Tankink groep 1
4 december: Mike Pastoor (groep 7)
7 december: Max Groot Wassink (groep 4)

Welkom
Op 30 november wordt Laurie Tankink 4 jaar en vanaf deze datum
officieel een Rozengaardsweide leerling.
Laurie welkom op onze school. Veel plezier en succes!

Nieuws uit de MR
Afgelopen donderdag, 22 november was er weer een MR vergadering
(Medezeggenschapsraad vergadering)
Besproken zijn o.a. de verkeerssituatie rond de scholen, zichtbaarheid
van de MR, voortgang schoolontwikkeling, de jaarcijfers en de begroting,
aanvullen relevante onderwerpen om te bespreken, verbinding met alle
partners binnen het gebouw, ouderavond over media wijsheid.
De verkeerssituatie rond de scholen wordt op 3/12 met de gemeente
besproken. Hopelijk kunnen we na deze datum hier meer over vertellen.
Een ouderavond over mediawijsheid is vorig schooljaar goed bezocht,
vandaar dat we dit schooljaar weer een avond willen organiseren.
Ergens in het vroege voorjaar is het plan, zodra we meer duidelijkheid
hebben wordt u geïnformeerd.
De jaarcijfers (financieel) zijn goedgekeurd, het resultaat van 2017 was
124,- in de min, dus dat is keurig.
De goedgekeurde notulen hangen altijd op het bord bij de ingang van de
onderbouw. Indien u vragen het, graag! U kunt bij de MR altijd terecht
voor allerlei zaken omtrent de school, zij denken graag met u mee en
maken zaken bespreekbaar. Voor een goed functionerende MR is input
vanuit de ouders belangrijk. De ouders in de MR vertegenwoordigen
immers u allen.
De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd van harte welkom. De
data van de vergaderingen staan vermeld in de Nieuwsroos.
Voor onze school zitten in de MR:
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Heidy Maalderink
Marieke Rietman
Erik de Greef
Els Fennema
De directeur, Tineke Kolkman is adviserend lid.

Project onderwijs: Bouwen en wonen
Na de herfstvakantie is iedere groep gestart met het project bouwen en
wonen. Op 7 december is het project afgelopen en wordt de school in
kerstsfeer gebracht.
De bedoeling is in de toekomst om een project af te sluiten met een
kijkmiddag. Dat doen we bij ons eerste project nog niet, deze eerste keer
was voor ons ook een wenperiode, bovendien is de decembermaand al
een erg drukke maand, maar indien u zaken wilt bekijken kan dit
natuurlijk.
U bent van harte welkom om na schooltijd even binnen te lopen. En op
onze inloopochtend (dinsdag) natuurlijk!
In alle groepen zijn al mooie resultaten te bewonderen. Vraag er ook
eens na bij de kinderen: ‘Hoe moeilijk is het stellen van een goede
onderzoeksvraag?’ en ‘Wat hebben ze samen al gedaan?’, Wat vonden
ze ervan om op deze wijze te werken?’

Juf Marieke A 25 jaar juf!
Vandaag is juf Marieke A 25 jaar in het onderwijs!
Dit hebben de kinderen van haar groep vandaag gevierd en de gehele
school de laatste 45 minuten van de middag met mooie optredens.
Juf Marieke: ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!! Hopelijk blijf
je nog vele jaren die fijne, leuke juf die met veel plezier lesgeeft!

Agenda
26/11: Nieuwsroos 7
Juf Marieke A (groep 3/4 ) 25 jaar in het onderwijs
28/11: Excursie groep 1/2 en 3/4 naar het kasteel van Sinterklaas in het
kader van het project bouwen en wonen. Ouders hebben bericht
gehad.
30/11: 13.15: Maandsluiting groep ¾
5/12: Sinterklaasfeest. De kinderen worden om normale tijd op school
verwacht. Ze gaan eerst naar de klas, daarna naar buiten om Sint
te verwelkomen. Indien u wilt kijken: van harte welkom!
10/12: Nieuwsroos 8
Kerstdinerlijst op deur groep 1/2
11/12: Kerstdinerlijst op deuren groepen 3/4, 5/6 en 7/8

Bijlagen: 1
Aan kinderen en ouders
Ieder jaar zorgen wij, de Protestantse Gemeente Hengelo, ervoor dat er kerstattenties worden
rondgebracht bij ouderen, zieken en diegene een steuntje in de rug nodig hebben.
Om dit te realiseren willen wij graag hulp van jullie. Willen jullie ons helpen??
Op vrijdag 14 december vanaf 19.00 uur worden de attenties ingepakt.
De locatie is zoals altijd “Ons Huis” aan de Beukenlaan.
Op zaterdag 15 december worden vanaf 10.00 uur (tot ongeveer 12.30uur) de kerstattenties
rondgebracht. Dan zijn jong en oud van harte welkom. Ook vanuit “Ons Huis”.
Als jullie alleen willen komen is niet erg, er zijn volwassenen waar je met mee kunt, maar je mag ook
je ouders/verzorgers meenemen.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met
Mimi Garrits, 0575 463568 email jm.garrits@kpnmail.nl
Henny Peelen, 0575 462799 email cpeelen@live.nl
Alvast hartelijk dank en tot ziens.
Protestantse Kerk Hengelo

