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Hoera! Op 8 juni gaan we weer samen naar school!
Dat was goed nieuws afgelopen dinsdag. De basisscholen gaan op 8 juni
hoogstwaarschijnlijk weer iedere dag, allemaal samen, naar school. Wij
zijn blij om straks weer samen met alle kinderen het onderwijs te mogen
verzorgen.
Ook voor u als ouder natuurlijk fijn nieuws. Er zijn heel wat ouders die
erg veel moesten organiseren. Gelukkig wordt het nu weer normaal. Wel
het ‘nieuwe normaal’. We krijgen nog van het ministerie een protocol
waar we aan moeten voldoen. Er wordt gesproken over apart buiten
spelen en natuurlijk nog steeds vaak je handen wassen.
Maar we gaan weer de goede kant op!
Voor de komende 2 weken vindt u het rooster onderaan deze
Nieuwsroos.

Einde schooljaar activiteiten
•

•
•

Schoolreisjes groepen 1 t/m 7.
In overleg met de Ouderraad hebben we de schoolreisjes
verschoven naar september. Op dit moment is nog zoveel
onzeker dat we de schoolreisjes niet goed konden organiseren.
We gaan op reis op 15 september. Voor groep 7 betekent dit dat
zij volgend jaar een schoolreisje hebben én aan het einde van
het schooljaar het afsluitende schoolkamp.
Eindfeest.
De ouderraad is nog met het team in overleg hoe we dit
bijzondere schooljaar gaan afsluiten.
Schoolkamp groep 8.
We gaan er alles aan doen om het schoolkamp voor groep 8

•

•

toch door te laten gaan. Dit is nog een spannend iets, we
moeten ons natuurlijk wel houden aan de richtlijnen vanuit de
overheid. Het grote voordeel is dat in onze groep 8 maar 12
kinderen zitten!
Eindmusical.
De leerkrachten zijn al druk met de voorbereiding. We moeten
samen nog even goed kijken hoe we dit vorm kunnen gaan
geven. Maar we verzinnen wel een of andere manier.
We gaan goed afscheid nemen van groep 8!
Maandsluiting groep 5/6
Deze gaat uiteraard deze week niet door. De groepen zijn niet
samen op school. Hoe het wel wordt vormgegeven, dat horen
deze ouders van de leerkrachten.

Studiedag 2 juni
Afgelopen maanden waren bijzonder. We vinden het erg lastig dat we
op 2 juni een studiedag hebben gepland. Maar deze is voor de
schoolontwikkeling belangrijk. Wij sluiten deze dag (d.m.v. presentaties
aan elkaar) een traject van 3 jaar af en krijgen ons certificaat.
Dus misschien voor u lastig te regelen, maar verplaatsen was niet
mogelijk (ook niet vanwege de kosten).
Didactisch coachen heeft ons onderwijs een verdiepingsslag gegeven.
Door middel van de juiste vragen te stellen en goede feedback te geven
zorgen we ervoor dat kinderen meer gemotiveerd en goed aan het werk
gaan. En dat is toch wat we willen: gemotiveerde kinderen die het leuk
vinden om naar school te gaan en te leren!
Marieke Rietman (IB’er) en Tineke Kolkman (directeur) hebben ook
deelgenomen en hebben het traject gevolgd op het gebied van het
coachen van leraren.
We gaan deze wijze van vragen stellen en feedback geven zeker
doorzetten.

Ouder tevredenheid vragenlijst
Vorige week hebben we een vragenlijst rondgestuurd met inlogcodes
met het verzoek deze in te vullen.
De vragenlijst is tot nu toe door 12 gezinnen ingevuld.
Hartelijk dank!
Indien u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld stellen we erg op prijs als
u dit nog zou willen doen. Alvast bedankt!

Oproep ouderraad ouderbijdrage
Vandaag en morgen krijgen de kinderen een verzoek mee van de
ouderraad voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Van deze
bijdrage worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd gedurende het
schooljaar. Bij de bijlage staat de brief nogmaals.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
28/5: Senna Oortgiesen (gr 8)
3/6: Kato Kraassenberg (gr 1)
4/6: Bobby Harmsen (gr 4)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Diana Kroesen is op 22 mei 4 jaar geworden en zit vanaf heden officieel
bij ons op school.
Van harte welkom, Diana. We wensen je een fijne en leerzame tijd toe
op Rozengaardsweide.

Agenda
1 juni:
2 juni:
8 juni:
11 juni:

2de Pinksterdag. De school is gesloten.
Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij.
Nieuwsroos 18
Medezeggenschapsvergadering.

Rooster tot 8 juni
We hopen dat we op 8 juni weer volledig kunnen starten. Tot 8 juni volgen we onderstaand rooster:
Ma 25/5
Groepen:
1, 3, 5 en 7

Di 26/5
Groepen:
2, 4, 6 en 8

Woe 27/5
Groepen:
1, 3, 5 en 7

Do 28/5
Groepen:
2, 4, 6 en 8

Vrij 29/5
Groepen:
1, 3, 5 en 7

Ma 1/6

Di 2/6
Studiedag,
leerlingen
vrij

Woe 3/6
Groepen:
2, 4, 6 en 8

Do 4/6
Groepen:
1, 3, 5 en 7

Vrij 5/6
Groepen:
2, 4, 6 en 8

2de
Pinksterdag

Oproep gemeente Bronckhorst inzet Klijnsma gelden
Onderstaande brief heeft de school ontvangen van de gemeente Bronckhorst.
Indien de informatie op u van toepassing is, dan kunt u contact opnemen met de school.
Zij kunnen dan, samen met u, het een en ander in gang zetten.
Wij informeren u graag over het bestedingsplan van de Klijnsmagelden van gemeente Bronckhorst. Dit
bestedingsplan gaat over hoe wij armoede onder kinderen willen bestrijden.
Vaststelling plan
Op 12 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst het
plan vastgesteld. We stelden het plan samen met kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar op.
Het doel is dat kinderen die in armoede opgroeien geholpen worden, waardoor zij dezelfde kansen
krijgen als kinderen die niet in armoede opgroeien. Kinderen van 0 tot en met 17 jaar, met
ouders/verzorgers met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) of in een
schuldhulpverleningstraject, komen in aanmerking.
Samenwerken om kinderen te ondersteunen
We bieden ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben om mee te kunnen doen in de
samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laptop voor school, een fiets of een set nieuwe kleding.
We zien u als belangrijke partner voor het signaleren van de kinderen die dit goed kunnen gebruiken.
Wat kan aangevraagd worden en voor welke leeftijd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een laptop voor school (12 tot 17 jaar)
Een mobiele telefoon (12 tot 17 jaar) bijvoorbeeld om het lesrooster in te kunnen zien en in de
appgroep van de klas te kunnen meedoen
Dagje(s) uit: bijdrage voor entree of abonnement op een museum, pretpark of dierentuin (4-17
jaar)
Een fiets (12-17 jaar)
Vanaf september 2020: Nieuwe kleding (zomer, en winter) (0-17 jaar)
Vanaf september 2020: Verjaardagsbox (4-11 jaar)
(alleen wanneer school niet kan voorzien in de kosten) De kosten van schooluitjes (en
schoolkamp groep 7/8 basisonderwijs) (4-17 jaar)
Een bijdrage voor deelname aan een vakantiekamp voor kinderen van (12-17 jaar)
Bioscoopbon met drinken en een snack (voor kinderen tot 12 jaar ook een bioscoopbon voor
een ouder/ begeleider) (4-17 jaar)
Schoolspullen: rugtas, etui etc. (4-17 jaar)

Alle voorzieningen worden in natura verstrekt. Er wordt nooit geld uitbetaald.

Bijlagen:

Hengelo (Gld), mei 2020
Betreft: vrijwillige ouderbijdrage.

Beste ouder(s) / verzorger(s) van Rozengaardsweide.

De ouderbijdrage op onze school bedraagt ook dit schooljaar €25,Deze bijdrage is vrijwillig, onderwijs is in Nederland immers gratis. Toch vragen alle scholen in
Nederland een (vrijwillige) bijdrage om zo wat extra zaken voor de school te kunnen organiseren.
Van de bijdrage wordt het Sint en Kerstfeest betaald, extra drinken /eten bij een activiteit etc. Zonder
deze bijdrage zouden we dit soort zaken niet meer kunnen organiseren. Daarom vragen we u of u de
bijdrage zou willen overmaken op NL48RABO0327.4501.42 t.n.v. Ouderraad Rozengaardsweide.
Graag onder vermelding van naam van het kind(eren), groepsnummer en het woord ouderbijdrage.
Hartelijk dank namens de kinderen van de school!
Met vriendelijke groeten,
MR, OR en team OBS Rozengaardsweide.
NB: Indien u al betaald heeft voor dit schooljaar kunt u de brief als niet verstuurd beschouwen.

