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2019
Het jaar 2019 is al bijna een week oud, vandaag zijn ook de scholen
weer begonnen. Toch willen we iedereen , namens het hele team nog
een heel fijn, goed en gezond nieuwjaar wensen!
We hopen de prettige samenwerking met u voort te zetten en waar
mogelijk te verbeteren. Alles in het belang van de kinderen, daar gaan
we voor!
A.s. vrijdagmiddag willen we het jaar extra leuk starten door weer een
show van ‘mad science ‘ te laten plaatsvinden op school.
Voor de show betalen we niets, als tegenprestatie mogen de mensen
van Mad science reclame maken voor het naschoolse programma.
Uiteraard bent u helemaal niets verplicht!
In de bijlage vindt u meer informatie.

Kerst 2018
Nog even een korte terugblik op 2018.
Wat was het weer gezellig in de school! De sfeercommissie had de
school al in een mooie Kerstsfeer gebracht, de ouderraad heeft daar op
de avond van de Kerstviering nog een schepje bovenop gedaan. Er was
een prachtig winterwonderland gecreëerd met aardige pinguïns erbij.
Alle kinderen konden in hun mooie kerstkleding op de foto. Samen is er
in de groepen gezellig met elkaar gegeten en Kerst gevierd.
Ook het bezoek aan de Bleijke is die ochtend goed ontvangen. Zoals het
hoort hebben we samen ook aan de medemens gedacht!
Zie voor leuke foto’s de website van de school.
www.rozengaardsweide.nl

Verkeerssituatie Rozenstraat
Voor de Kerstvakantie is er met beide scholen (Pierson en
Rozengaardsweide) overleg geweest met de gemeente over de
verkeerssituatie rondom de scholen. We doen een dringend beroep op
u om mee te werken aan de veiligheid van de kinderen.
Met name aan de kant van de Rozenstraat is het rond start en einde
van de schooldag erg druk.
Tijdens slecht weer is er extra drukte van auto’s. Dit levert soms
gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties op.
Namens beide scholen roepen we dan ook alle ouders op om in
verband met de veiligheid zo min mogelijk met de auto naar school te
komen.
Mocht het toch nodig zijn, parkeert u de auto dan op de juiste wijze in
de parkeervakken of wat verder weg van de school.
Parkeren bij de gele streep is verboden. De gemeente heeft aangegeven
dat ze de komende perioden gaan handhaven.
Namens alle kinderen hartelijk dank voor uw medewerking.

Groente en fruit
Het fruit van deze week bestaat uit:
Woensdag: een sinaasappel (1 per 2 lln)
Donderdag: een appel
Vrijdag: een stuk meloen (1 per 15 lln)

Studiedag donderdag 17 januari
Op donderdag 17 januari is er een studiedag.
Deze dag gaan we weer aan de slag met wereld oriëntatie (zaakvakken)
aan de hand van Projects for Learning.
We evalueren de afgelopen periode (bouwen en wonen), kijken kritisch
met elkaar naar de kerndoelen en leerlijnen. We kiezen deze ochtend
ook gezamenlijk een nieuw thema om een periode mee aan het werk te
gaan. In een volgende nieuwsroos kunnen we daar meer over vertellen.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
9/1 : Bart Bergman (groep 5)
Jorik de Greef (groep 3)
11/1: Ties Mars (groep 2)
15/1: Evi Wissink (groep 1)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Agenda
9 januari:

Hoofdluiscontrole

10 januari:

MR vergadering (20.00 uur op school)

11 januari:

Show Mad science

16 januari:

Technieklokaal groep 7/8

17 januari:

Studiedag team, alle leerlingen vrij

21 januari:

Nieuwsroos 10

23 januari:

Technieklokaal groep 7/8

Vanaf 1 februari: inloop op vrijdag!

Bijlagen:

(Zie ook de bijlage in de vorige weekmail)
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

