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Vertrouwenspersoon
Zoals vermeld in de schoolgids is Josien de vertrouwenspersoon van
onze school.
Ze is vertrouwenspersoon voor de ouders, maar ook voor de kinderen.
Mochten ouders liever niet met iemand van school over bepaalde zaken
praten, dan is er ook een extern vertrouwenspersoon: Yvonne Kamsma.
(Zie de schoolgids via de website)
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich prettig voelen. Aan nare
gevoelens moet je iets doen. Daarom besteden we altijd veel aandacht
aan hoe we met elkaar omgaan en zijn heel alert op pestgedrag.
Hiervoor gebruiken we ook onze Kanjer methode.
Het kan echter ook zo zijn dat een kind met iemand wil praten over
problemen die hij/zij liever niet aan iedereen vertelt. Bijvoorbeeld als je
wordt gepest maar het niet tegen juf of meester durft te vertellen.
Dan kun je ook als kind naar de vertrouwenspersoon van de school, naar
Josien dus.
Om haar meer bekendheid te geven, hebben we posters in de school
opgehangen en vertelt Josien in iedere groep een kort verhaaltje.

School groente/fruit
Deze week krijgen de kinderen op
Dinsdag: een stuk meloen
Woensdag: bleekselderij
Donderdag: een peer

Spelen op het schoolplein buiten schooltijd

Op het schoolplein mag buiten schooltijden niet worden gespeeld.
Officieel is het ook niet toegestaan, gelukkig zijn er in ons dorp genoeg
andere plekken waar de kinderen heerlijk kunnen spelen!
In overleg met de Pierson en HumanKind gaan we hier de komende tijd
meer op toezien. Tot nu toe hebben we het vaak wel oogluikend
toegestaan, maar we hebben weer meer last van vernielingen. (m.n. van
de poorten).
Uiteraard blijft de BSO wel gebruik maken van de schoolpleinen na
schooltijd.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
29 maart: Daniek Tankink (groep 1)
Liv van Wijnen (groep 4)
2 april:
Jonah Maertzdorf (groep 3)
Tess Roenhorst (groep 7)
3 april:
Luca Polman (groep 1)
5april:
Lisa Teunissen (groep 1)
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Op maandag 29 maart zit Daniek Tankink officieel bij ons op school,
Daniek komt in groep 1.
Deze dag is ook Joey Steiner begonnen in groep 5.
Daniek en Joey van harte welkom op Rozengaardsweide, we wensen
jullie een fijne en leerzame tijd toe.

Schoolvoetbal
Schoolvoetbaltoernooi van 8 april gaat niet door i.v.m. de hoge
besmettingen de laatste tijd, ook onder leerlingen van basisscholen.
Als de omstandigheden het toelaten dan wordt er eind mei/ begin juni
een nieuw toernooi georganiseerd. We houden u op de hoogte.

Pasen
Komend weekeind is het Pasen.
Op vrijdag gaan we gewoon naar school.
We maken deze dag wel bijzonder.
Zo heeft iedere groep een mooi programma gemaakt en verzorgt de
ouderraad een (Coronaproof) Paaslunch.
Deze dag hoeven de kinderen dus geen lunch mee te nemen naar
school.
Graag alle kinderen een bord, beker en bestek meegeven
Groep 1/2 alleen een bord en een beker.

Rapport mee
Vrijdag 2 april krijgen de kinderen het rapport mee.
U ontvangt vandaag via Parro een uitnodiging m.b.t. de inschrijving voor
een gesprek via Teams.
Lukt een gesprek via teams niet, neemt u dan even contact op met de
leerkracht om een andere mogelijkheid te bespreken.

Agenda
31 maart: gezondheidsonderzoeken door GGD (Bij de ingang van de
school staat aangegeven waar de jeugdverpleegkundige zit, u
kunt daar naar toe lopen, uw kind komt daar ook)
1 april: Idem
2 april: Rapport mee
Paasfeest! Alle kinderen krijgen deze dag een (Coronaproof)
lunch van de ouderraad.
5 april:
2de Paasdag. Alle leerlingen vrij.
12 april: Nieuwsroos 15

Er zijn geen bijlagen

Gezellige
Paasdagen !

