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Kerst
Dit is alweer de laatste schoolweek van het jaar 2019.
Tijd dus om samen Kerst te vieren.
Woensdag 18 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 19 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. Je draagt je steentje bij!
’s Avonds is er de kerstviering net als voorgaande jaren. We eten
gezamenlijk met de kinderen in de eigen groep (deur open aan de kant
van de Leliestraat vanaf 17.15 uur, start 17.30uur).
Wilt u de kinderen een bord, beker en bestek meegeven?
(Tip: een stevig bord, we eten in buffet vorm. Van een kartonnen bordje
glijdt het eten er zo snel af.)
Wees op tijd, want voor schooltijd zorgt de ouderraad voor een extra
mooie kerstsfeer. Ook kunnen de kinderen weer op de foto.
U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur om gezellig op het plein het
jaar af te sluiten met de andere ouders.
Om 19.00 uur komen de kinderen naar buiten en sluiten we het
Kerstfeest af op het schoolplein.

Sfeer
De gehele school is in een prachtige Kerstsfeer gebracht. Daarvoor
hebben onze ‘sfeer’ ouders zich weer ingespannen. Hartelijk dank
namens iedereen!!
Iedere keer zorgt de sfeercommissie voor een mooie, sfeervolle school.
Maarrrrr ze zijn maar met een klein groepje. Heeft u nog af een toe een
uurtje over? Meldt u zich dan a.u.b. aan (via de leerkracht van uw kind /
Parro-app) voor deze gezellige commissie.

Vuurwerk
Net als voorgaande jaren vindt de gemeente Bronckhorst het fijn als de
kinderen meehelpen met het opruimen van vuurwerk.
Zie hiervoor de bijlage.
De vuurwerkzakken worden vandaag uitgedeeld in de groepen 3 t/m 8.
Indien u meer zakken wilt; kom ze gerust ophalen op school. Ze liggen op
de tribune.

Sociaal team Bronckhorst
In onze gemeente wordt gewerkt met sociale teams. Dit zijn
medewerkers van de gemeente die gespecialiseerd zijn in vragen
omtrent zorg, welzijn en werk. U kunt altijd bij ze terecht over
allerhande vragen, ook over de opvoeding van uw kind (waarom wil mijn
kind niet slapen, wanneer hoort een kind zindelijk te zijn, mijn kind eet zo
slecht, etc.)
Er start een proef met het aanwezig zijn op de basisscholen. Bij ons op
school gaan ze dit komende maanden uitproberen.
Iedere eerste donderdag van de maand is daarom Elvie Verheij vanaf
8.15 uur aanwezig op onze school. U kunt meteen bij haar terecht, ze
heeft altijd direct tijd op deze ochtend. Indien u dat juist wel wenst, kan
er ook een afspraak worden gepland op een andere dag of tijdstip.
Het moment van aanwezigheid wordt steeds vermeld in de Nieuwsroos.

Schoolfruit
Voor komende week is het fruit:
Woensdag: een stuk komkommer
Donderdag: een mandarijn
Vrijdag: een appel.

Afwezig
Juf Els (groep 1/2/) is 6 t/m 9 januari afwezig om vakantie met haar hele
gezin te vieren (onbetaald verlof).
De groep krijgt daarom deze dagen een andere juf.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
16 december: Ghabriël Rasho (groep 8)
1 januari:
Sara Giesen (groep 5)
4 januari:
Milan Hendriksen (groep 8)
9 januari:
Bart Bergman (groep 6)
Jorik de Greef (groep 4)
11 januari:
Ties Mars (groep 3)
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Elin Gerritsen komt na de Kerstvakantie bij ons op school in groep 4.
Elin van harte welkomen een fijne tijd op Rozengaardsweide gewenst!

Agenda
18 december: Kerst circuit
19 december: Bezoek aan de Bleijke
17.15: Inloop Kerstfeest
17.30: Start Kerstfeest
18.45: Ouders welkom op plein
19.00: Afsluiting Kerstfeest op plein
20 december: 12.00uur: Start kerstvakantie
23 december
t/m 3 januari: Kerstvakantie
6 januari:
Start sch
7 januari:
Start ‘Eureka’ groep op Rozengaardsweide (zie voor
meer info nieuwsroos van 1 oktober 2019)
8 januari;
Hoofdluiscontrole
9 januari:
8.15 Aanwezig Elvy Verheij (Sociaal team)
13 januari:
Nieuwsroos 9
15 januari:
Studiedag voor het team over GO! (eerder projects 4
learning)
Alle leerlingen vrij.

Het gehele team van OBS Rozengaardsweide wenst iedereen
gezellige feestdagen en een heel goed 2020!

Bijlagen: 3

Beste ouders/verzorgers,
Dit keer heb ik voor het onderwerp ‘pesten’ gekozen voor de nieuwsbrief van school.
Helaas komt het nog steeds regelmatig voor dat kinderen gepest worden. In het artikeltje kan je
hierover lezen en verschillende tips vinden hoe je je kind kunt helpen.
Mocht je er nog vragen over hebben, of over andere onderwerpen, dan kunnen we een afspraak
maken op school. Je kunt me bereiken via de app of mailen.
Petra Keizer, jeugdverpleegkundige GGD NOG,
p.keizer@ggdnog.nl
Zie (aparte) bijlage.

tel. 06-256 44 064

Wil je het kerstverhaal horen en beleven? Kom dan zondag 22 december om 17.30 uur met
je ouders, opa, oma en vrienden naar de Remigiuskerk.
Het is dan al donker. Maar we vieren de komst van het licht.
Dat is het thema: “Geef licht!”. We vragen aan alle kinderen die komen, om een led- lichtje mee te
brengen, laat het maar schijnen als je bij de kerk komt. Een lichtje in een potje, glaasje of iets wat je zelf
gemaakt hebt. (natuurlijk neem je die weer mee terug naar huis!) Een bijzonder geluid “roept”
iedereen vanzelf wel naar de sfeervol verlichte kerk toe. En binnen zingen we kerstliedjes. Het
Instaporkest van Crescendo helpt ons daarbij en speelt ook leuke nummers. Laat je verrassen!
Na afloop is er voor ieder kind een mooie kerstcadeautje. De viering en de cadeautjes worden jullie
aangeboden door Katholieke Geloofsgemeenschap en Protestantse Gemeente van Hengelo. Wees
welkom. De Engel kijkt naar jullie uit!
Contactpersoon/ informatie: José van Diepen, jmvandiepen@ziggo.nl

Neem je eigen
(Led) lichtje
mee naar de
kerk en laat het
maar schijnen!
__________________________________________________________________________________

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 8 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.
Alvast hartelijk dank!
Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld) T (0575) 75 02 50
www.bronckhorst.nl

