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Laatste Nieuwsroos schooljaar 2019-2020
Deze Nieuwsroos is de laatste van het schooljaar 2019-2020.
Zoals we al vaak hebben benoemd: een heel bijzonder schooljaar!
Daarom heeft u afgelopen vrijdag bij het rapport ook een toelichting
gekregen en zit er een extra blad in. We hopen dat u de moeite
neemt om dit voor uw kind in te vullen, zodat het mooi herinnerings
documentje wordt.
Wij kijken als team terug op een heel bijzonder jaar: opeens moest er
helemaal omgeschakeld worden! En nog steeds: niets is meer
‘gewoon’.
Het lijkt er wel op, maar is toch anders.
Voor ons is vooral het vergaderen anders geworden: we overleggen
soms nog steeds via Teams en besparen hiermee veel tijd! Die tijd
houden we dan mooi over voor het echte werk 😉: de klas!
Onze onderwijsassistente, Bente Kempers, heeft een vaste
aanstelling gekregen: heel erg fijn!
En ook Marieke A. en Josien hebben een stukje vaste aanstelling erbij.
Op deze wijze zijn wij gegarandeerd van goede vervanging voor de
uren werkdrukverlaging. Fijn duidelijk voor de kinderen, vaste
gezichten!
Waar een kleine school GROOT in kan zijn!

Afsluiting schooljaar
Vanwege de maatregelen omtrent Corona mogen we het jaar niet
afsluiten met alle gebruikers van het gebouw.
Maar onze ouderraad heeft uiteraard wel voor een leuke afsluiting
gezorgd op donderdag 16 juli!
Thema is ZOMERFEEST.

De lunch wordt deze dag ook verzorgd. De kinderen hoeven alleen
maar fruit en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.

Studiedagen schooljaar 2020-2021
Voor komend schooljaar zijn bijna alle studiedagen bekend. We
hebben ze zoveel mogelijk aan een weekend geplakt. Dat is niet altijd
gelukt (we moeten ook rekening houden met de agenda’s van de
trainers).
Onderstaande data zijn nu bekend:
• Maandag 21 september
• Woensdag 7 oktober
• Maandag 7 december
• Vrijdag 29 januari
• Woensdag 10 februari
• Maandag 8 maart
• Dinsdag 25 mei
• Een vrijdag eind juni (laatste dag schoolkamp)

Rookvrij schoolplein
Met ingang van het nieuwe schooljaar moeten de schoolpleinen in
Nederland rookvrij zijn.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
6 juli: Yfke Regelink (gr 1)
17 juli: Rijk Kraassenberg (gr 1)
21 juli: Silje Haafs (gr 6)
31 juli: Elise Koerselman (gr 7)
Kaylee Veenhuis (gr 4)
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Van harte welkom op onze school: Yfke Regelink en Rijk
Kraassenberg.
We wensen jullie veel succes en plezier op Rozengaardsweide.

Agenda
8 juli:

13 juli:
14 juli:

15 juli:
16 juli:
17 juli:

‘Juffen dag’ in groep 1/2 en 3/4, tevens afscheid van de
stagiaires in deze groepen
Groepen 5/6 en 7/8 gaan deze dag zwemmen i.p.v.
gymmen.
Optreden groep 7/8 voor de ouders van groep 7
(uitnodiging ouders gr 7 volgt)
10.30: Optreden groep 7/8 voor alle kinderen van onze
school
Afscheid groep 8 ’s avonds.
Groep 7 en 5/6 gaan zwemmen i.p.v. gymmen.
Zomerfeest.
Laatste schoolochtend:
Het jaar wordt afgesloten in de eigen groep.
9.15-10.00: ‘doordraaien’. (3 kwartier wennen in de nieuwe
groepssamenstelling van komend schooljaar)
12.00: school uit, start zomervakantie.

31 augustus: Start schooljaar 2020-2021 om 8.30 uur (inloop 8.20
uur)

Het team van OBS Rozengaardsweide wenst iedereen een hele fijne
zomer toe.
Tot ziens op 31 augustus!
Bijlagen: 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is een bijzondere tijd geweest, en nog. Er is als ouder veel van je gevraagd de afgelopen tijd.
Ouder zijn, leerkracht zijn en daarnaast vaak ook nog je betaalde werk doen.
Gelukkig zijn de scholen weer open en kunnen we straks met elkaar uitkijken naar een welverdiende
zomervakantie!
Voor mij wordt de vakantie heel lang. Ik ga nl. met vervroegd pensioen. Het is fantastisch werk dat ik doe,
daar ligt het zeker niet aan, maar na 45 jaar werkzaam leven vind ik het nu tijd geworden om te genieten
van andere dingen.
Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat er in me gesteld is en wens jullie allemaal een super tijd
toe in gezondheid, samen met je kind(eren).
En…

’wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn!’
Nog een laatste tip: in deze app kun je de groei en ontwikkeling van je kind(eren) zelf bijhouden:
www.groeigidsapp.nl

(Mijn opvolgster zal zich binnenkort aan jullie voorstellen).
Met vriendelijke groet,

Petra Keizer
jeugdverpleegkundige

Rijksstraatweg 65
7231 AC Warnsveld
Postbus 3
7200 AA Zutphen

T. 088 - 443 32 28 (direct)
T. 088 - 443 30 00 (algemeen)
E. p.keizer@ggdnog.nl
W. www.ggdnog.nl

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken
voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid
zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap.
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De
jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb
nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior
Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

Nieuwsbrief voor alle basisscholen in Nederland
Geniet van een fijne en (zwem)veilige zomer met deze tips ter
voorkoming van verdrinking!

Veilig zwemmen en recreëren in, op en langs open water
Dit jaar vieren veel Nederlanders vakantie in eigen land en
bij mooi weer willen we graag zwemmen en recreëren bij
het strand, een recreatieplas of meertje. De zwemlocaties
in de natuur zijn geopend, maar is het wel verstandig om
overal zomaar te gaan zwemmen? Het advies is om bij
voorkeur alleen te zwemmen op gecontroleerde
zwemwaterlocaties. Lees hier het artikel en ontdek welke
770 zwemlocaties geschikt zijn om veilig te zwemmen.
Bij het zwemmen en recreëren in of aan oppervlaktewater gelden momenteel uiteraard maatregelen
i.v.m. het coronavirus. Klik hier voor meer informatie.

Tips zwemveiligheid
De belangrijkste tips om verdrinking te voorkomen zijn dat
iedereen
altijd goed voorbereid naar het water gaat en elkaar goed
in de gaten houdt. In samenwerking met Reddingsbrigade
Nederland hebben we voor ouders 8 tips ter voorkoming
van verdrinking opgesteld.

Benieuwd? Bekijk hier de tips en download de flyer.

