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Kerst
Ook al is het al 13 januari, we willen hier nog even terugkomen op de
Kerst viering. Het was weer een fantastische ervaring voor de kinderen.
Op woensdag hebben ze samen allerlei moois gemaakt en op
donderdagochtend de kerstgedachte waar gemaakt door de mensen van
de Bleijke te verrassen met een knutsel en mooie liedjes. Zoals ieder jaar
weer hartverwarmend.
De viering ’s avonds was een groot succes, door het bezoek van Elsa en
Olav! De ouderraad had, net als voorgaande jaren, gezorgd voor een
prachtige omgeving. Nogmaals namens iedereen hartelijk dank!!
In de groepen was het erg gezellig dankzij iedereen en ook de afsluiting
op het schoolplein was sfeervol.
Zie voor de foto’s van de ouderraad facebook: ouderraad
Rozengaardsweide en ook de website van de school (groepspagina’s).
We zijn met een warm hart het oude jaar uitgegaan.
Ook het komende jaar gaan we er samen weer een mooie tijd van
maken.

Mad science
Net als twee voorgaande jaren komen de gekke professoren van Mad
Science weer de school bezoeken met een leuke show.
De show sluit aan bij ons thema die deze dag start: het heelal. De show
gaat over afstoten en aantrekkingskracht.
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.

Wintersfeer
Na de kerstvakantie is de school omgetoverd in winterse sferen.
De sfeer commissie heeft weer goed werk geleverd!! Dank jullie wel.
Om in wintersferen te blijven: juf Els van groep 1/2 heeft voor haar
groep het winterdorp gespaard (gratis huisjes etc. van AH). Mocht u nog
wat hebben en er niets mee doen: de kinderen van groep 1/2 zijn er heel
blij mee!
Alvast bedankt.

Groente en fruit
Op woensdag kunnen de kinderen proeven van een tomaatje en een
stuk mango.
Op donderdag ook.
Op vrijdag krijgen alle kinderen een appel.

Studiedag 15 januari
Woensdag a.s. is de school gesloten vanwege een studiedag.
Op deze dag gaan we ’s morgens samen werken aan het thema ‘Heelal’
onder begeleiding van de ontwerper van de leergang GO! (voorheen
projects4learning).
Zie ook: https://projects4learning.nl/
‘s Middags werken we aan het versterken van ons onderwijs door ons
o.a. te oriënteren op de komende 4 jaar. Samen gaan we goed kijken
naar de ‘stip op de horizon’. Deze wordt eind dit schooljaar vertaald in
een schoolplan, samen met de medezeggenschapsraad.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
15 januari: Evi Wissink (groep 2)
26 januari: Manuel Overveld (groep 1)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Elin Gerritsen is bij ons op school gekomen.
Elin zit in groep 4.
We wensen Elin een fijne en leerzame tijd toe op Rozengaardsweide.
Van harte welkom!

Agenda
15 januari:
20 januari:
27 januari:
29 januari:
30 januari:

Studiedag voor het team over GO!
Alle leerlingen vrij.
Start thema Heelal
Voorstellingen van Mad Science
Nieuwsroos 10
Ouderraad vergadering, 20.00 uur
Medezeggenschap vergadering, 20.00 uur

Bijlagen: 2 + 1 los bijgevoegd
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Graag stel ik me even voor.
Ik ben Elvy Verheij van het sociaal team midden van de gemeente Bronckhorst.
Bij het sociaal team kunt u terecht voor informatie, advies of ondersteuning op het gebied van jeugd en
opvoeding, maar ook zorg, welzijn, schulden en werk. Een sociaal team bestaat uit verschillende professionals op
deze gebieden.
In Hengelo kunt u op de volgende momenten terecht bij het sociaal team aan de Sarinkkamp 1.
- Maandagochtend van 8.30u-12.30u
- Dinsdagmiddag van 13.00u-17.00u
- Woensdagmiddag van 13.00u-17.00u
- Donderdagmiddag van 13.00u-17.00u
- Vrijdagochtend van 8.30u-17.00u
Daarnaast zal ik als aanspreekpunt, elke eerste donderdag* van de maand op school aanwezig zijn tijdens de
inloop vanaf 8.15u. U kunt bij me terecht met uw vragen en ik kan met u meedenken en helpen zoeken naar een
mogelijke oplossing.
Mocht u liever een keer persoonlijk een afspraak maken bij u thuis of op het gemeentehuis, dan kunt u me bellen
op nummer 0575-750250 of mailen naar e.verheij@bronckhorst.nl
Met vriendelijke groet,
Elvy Verheij

* Wordt vermeld in de Nieuwsroos!

Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort een
spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame show op 20-1-2020 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op woensdag om 14:15, vanaf 19-2-2020. De lessen duren een uur.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 4-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid,
magnetisme, scheikunde, en optische illusies.
Of Dat het neit uit
mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae
op de jiutse patals saatn.

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 3-2-2020 VOL=VOL

