de Nieuwsroos
Rozenstraat 14
7255 XT Hengelo (Gld)
Tel: 0575 461510
info@rozengaardsweide.nl
www.rozengaardsweide.nl
10 december 2018

Kerst
Vanaf vandaag (groep 1/2 ) en morgen (groepen 3 t/m 8) hangen de
lijsten voor het kerstdiner weer op de deur van de klas. Uw kind kan
precies uitleggen wat de bedoeling is.
Inmiddels is de school weer omgetoverd van Sint naar Kerst! Hartelijk
dank aan onze sfeergroep! Het ziet er weer prachtig uit!
Woensdag 19 december houden we een kerst knutselochtend met alle
groepen. De oudere kinderen helpen/begeleiden deze ochtend de
jongere kinderen. Ook vragen we nog hulp aan de ouders, u heeft
hiervoor al een brief ontvangen.
Donderdag 20 december worden we in groepen verwacht bij de Bleijke:
daar geven de kinderen een zelfgemaakte kerst knutsel aan de ouderen
en zingen liedjes. Op deze wijze leren de kinderen dat Kerst niet alleen
een feest is, maar dat we vooral ook stilstaan bij het iets voor elkaar
over hebben.
’s Avonds is er de kerstviering net als voorgaande jaren. We eten dan
gezamenlijk met de kinderen in de eigen groep (deur open vanaf 17.15
uur, start 17.30uur), om 19.00 uur komen de kinderen naar buiten en
sluiten we het jaar af op het schoolplein. De ouderraad zorgt deze avond
voor een hele bijzondere omgeving.
U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur om gezellig op het plein het
jaar af te sluiten.

Groente / fruit
Het fruit van deze week:
woensdag: waspeen
Donderdag: mandarijn
Vrijdag: appel

Verjaardag
11 december: Ise Wissink (groep 6)
13 december: Kris Harmsen (groep 4)
14 december: Lotte Looman (groep 1)
16 december: Ghabrial Rasho (groep 7)
1 januari: Sara Giesen (groep 4)
4 januari: Eline Harmsen (groep 8)
Milan Hendriksen (groep 7)

Mad Science
Net als vorig schooljaar komt op vrijdag 11 januari één van de Mad
Science professoren een spectaculaire science demonstratie op onze
school verzorgen. Dit doen ze niet zomaar: hierna kunnen de kinderen
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse
wetenschap en techniekcursus. Uiteraard geheel vrijblijvend.
Vorig schooljaar hebben de kinderen erg genoten van de demonstratie,
vandaar dat we ook dit jaar weer ruimte vrij hebben gemaakt voor een
demonstratie les.
Voor verdere info: zie de bijlage en Nieuwsroos 9.

Nieuws uit de MR
De MR heeft initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan
over de verkeersveiligheid rondom de school.
Binnenkort hoort u hier meer over.
Daarnaast is de MR voornemens om een ouderavond over social media
te organiseren. Het gaat hierbij vooral over hoe ga je om met de gevaren
die de, soms anti, social media met zich meebrengen.
Reserveer alvast 7 februari in uw agenda!

Agenda
10/11 en 12/11: kerstdiner lijsten op deuren klaslokaal
19/12:
Kerst circuit met hulp ouders
20/12:
Bezoek aan de Bleijke
Kerstfeest op school (deur open vanaf 17.15 uur)
21 december: 12.00: leerlingen vakantie!
7 januari:
Start school
Nieuwsroos 9
9 januari:
Hoofdluiscontrole
10 januari:
MR vergadering (20.00 uur op school)
11 januari:
Show Mad science

Oproep GMR leden
Voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting
IJsselgraaf zoeken we dringend een ouder die hierin plaats wil nemen.

Wat kun je verwachten?
Er zijn 6 vergaderingen met de bestuurder en 6 GMRvergaderingen, een jaarlijkse avond met de
medezeggenschapsraden van de scholen en een overleg met de
Raad van Toezicht.
Deze overleggen vergen enige voorbereidingstijd. Daarnaast kun je
je aansluiten bij verschillende werkgroepen en ben je
contactpersoon van 2 scholen binnen je eigen regio. Als
contactpersoon bezoek je deze MR-en minimaal 1 keer per jaar.
Wat biedt Stichting IJsselgraaf?
Stichting IJsselgraaf heeft de GMR faciliteiten toegekend, zodat we
ervoor kunnen zorgen dat GMR leden over voldoende training,
kennis en (financiële) ondersteuning kunnen beschikken om
beschikbare tijd optimaal te kunnen besteden aan het
meedenken, adviseren en besluiten over onderwerpen en
beleidsvoornemens die een grote invloed hebben op Stichting
IJsselgraaf.
Mocht je een beter beeld willen krijgen van wat de GMR doet, dan
verwijzen wij je naar de website van IJsselgraaf:
www.ijsselgraaf.nl, naar de pagina Medezeggenschap.
Dit is de laatste Nieuwsroos van 2018.
Het team van OBS Rozengaardsweide wenst iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds
voor 2019!!

Bijlagen: 5
Kerstfeest in de kerk!
Hebben jullie ook al zin in Kerst? Je hebt misschien wel een Adventskalender in huis en straks ga je de
kerstboom weer versieren. Wat is er veel te zien en te doen rondom Kerst. Je weet vast ook wel, dat
Kerstmis eigenlijk een groot verjaardagsfeest is. We vieren de verjaardag van Jezus. En ieder jaar
vertellen we elkaar, hoe het ook alweer begon….. met het kindje dat in een stal werd geboren en
kraambezoek kreeg van herders en hun schapen….. En van wie nog meer? Kom naar de Remigiuskerk
op zondag 23 december om 16.30 uur en beleef het mee! Het echte verhaal van Kerstmis wordt
verteld. Er is veel te zien, te horen en je kunt zelf meezingen met muziek van het Crescendo Instaporkest. Bleef het verhaal in geuren en kleuren! Aan het eind is er voor ieder kind een mooi cadeautje.
We hopen dat jij er ook bent, met je ouders, opa, oma, vriendje of vriendinnetje! Namens de kerken
van Hengelo, Aleida Blanken

Voor bouwmasters van 8-15 jaar:
Op donderdag 3 januari kunnen alle Minecraft-fans hun hart ophalen tijdens de Minecraft
Bouwwedstrijd in 't Brewinc (IJsselkade 13 te Doetinchem).
In teams van vijf ga je de ultime bouwuitdaging aan.
Ben je tussen de 8 en 15 jaar? Geef je dan snel op!
Dat kan individueel of samen met je vrienden. Er staat een laptop met het spel erop voor je klaar.
Meedoen kost 15 euro. Lid van de bieb? Dan betaal je 12,50 euro.
Ochtendgroep van 10.30 - 13.00 uur. Middaggroep van 13.30 - 16.00 uur.
Graag aanmelden via: www.biebnieuws.nl

Beste ouders,

Eind van het jaar is alweer in zicht. Sinterklaas achter de rug, Kerstvakantie voor de deur!
Voor de kinderen een spannende maar wel heel gezellige tijd.
Het informatie-artikeltje dat ik deze keer stuur (zie bijlage) gaat over de broodtrommel. Natuurlijk is
het nu wel de tijd van de extraatjes…pepernoten, speculaas, kerstkransjes, etc. Hoort er zeker allemaal
bij!
Mocht u nog vragen hebben over voeding/eetgedrag, of over iets anders, dan kunt u me altijd mailen
of loop even binnen op één van mijn inloopspreekuren.
Heel fijne Kerstperiode toegewenst en een gezond 2019!
Petra Keizer,
Jeugdverpleegkundige GGD NOG
p.keizer@ggdnog.nl

Binnenkort is het zover. Op vrijdag 11 januari komt één van de Mad Science professoren een
spectaculaire science demonstratie op onze basisschool verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap en techniekcursus.
Zij worden vanaf 6-2-2019 iedere woensdag, zes weken lang, meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper.
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde.
Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! Inschrijven
kan t/m 24-1-2019 en vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site
nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier.
Kosten € 69,50 per kind

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

Bericht van de gemeente Bronkhorst
De voorbereidingen voor de komende feestdagen zijn begonnen en wij zijn al weer bezig met het
regelen dat het “feestafval” weer wordt opgehaald.
Afgelopen januari hebben wij weer ruim 2000 kerstbomen en ongeveer 600 zakken vuurwerkafval
ingeleverd. Voor ons reden om met de inzameling door te gaan. Evenals vorig jaar willen wij voor de
verspreiding van de vuurwerkafvalzakken een beroep doen op de basisscholen en
vuurwerkverkooppunten in Bronckhorst. Voor de inzameling rekenen wij weer op de medewerking van
de schoolkinderen.
Op woensdag 9 januari 2018 kunnen de schoolkinderen tussen 14.00 uur en 16.30 uur de kerstbomen
en de zakken vuurwerkafval brengen naar onderstaande locatie.
Hengelo
: parkeeplaats Bleekstraat / Veemarktstraat
De kinderen ontvangen €0,50 per ingeleverde kerstboom en elke volle zak vuurwerkafval
De zakken worden op school in de klassen uitgedeeld.

