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Jarigen
(Alvast) Gefeliciteerd! Fijne dag!
Groep

SEPTEMBER
24
24
26
27

OKTOBER
1
2
2
2
4
6
10
11
12
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19
20
21
24

Elieve Holterman (2005)
Tess van Loosen (2013)
Gwen Stemmler (2013)
Willem Eelman (2006)

7/8
1/2
1/2
6/7
Groep

Lily-Rose Muljokarno (2008)
Timme Ouderdorp (2007)
Rosanna Timmer (2012)
Julia Westerhof (2007)
Loek van Hecke (2010)
Joris Bekker (2011)
Jorik Moed (2007)
Demi Willigenburg (2011)
Chiel Voorburg (2012)
Ruben van Daatselaar (2007)
Gijs van de Water (2006)
Emma Tolboom (2010)
Isa van Rooijen (2010)
Jasmijn Steenbeek (2010)
Alisha Feuerstein (2008)

4/5
6/7
1/2
6/7
2/3
2/3
6/7
2/3
1/2
6/7
7/8
4/5
4/5
4/5
4/5

Nieuwe rubriek
Onze nieuwe rubriek ‘Wist je dat?’ is in het leven geroepen na een gesprek met twee ouders van onze school. Zij
vertelden, dat het soms fijn is om in lopende processen en activiteiten meegenomen te worden en dat kan ik mij
goed voorstellen.

WIST JE DAT?
De directies van de scholen van MFC Atlas achter de schermen veel overleg hebben met de gemeente
over het schoolplein. Er worden ongeveer 7 bomen geplaatst. Nu wordt er uitgezocht hoeveel bomen
precies en wat er financieel mogelijk is. Dit zal effect hebben op de warmte op het schoolplein en op het
licht. De MR van de school is hier ook bij betrokken.
De school groeit en daar zijn wij blij mee zijn. Dit betekent dat wij in gesprek zijn met het bestuur van
Voila voor een extra groep en een extra ruimte.
Er met ondersteuning van twee ouders gewerkt wordt aan een nieuwe website.
Er een heleboel studenten in de school gestart zijn.
Dat alle groepen gestart zijn met een dansproject.
Wij nog 30 chromebooks krijgen, zodat de kinderen met mate op de laptop kunnen werken aan hun
persoonlijke leerdoelen.
Saar en Björn de school vertegenwoordigen in de jeugdgemeenteraad.

Conscious discipline
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die zich veilig voelen en verbonden, dat zij optimaal in staat zijn om te leren en
in staat zijn om vaardigheden te ontwikkelen. Dit is de reden waarom wij als school veel waarde aan veiligheid
en verbinding hechten. Dit doen wij op verschillende manieren. In de nieuwsbrieven zullen wij jullie op de
hoogte houden van de pijler die hierbij centraal staat.
Op het begin van het schooljaar zijn wij in de groepen gestart met het maken van gezamenlijke afspraken en
een groepsmissie. Het is belangrijk om kinderen de vaardigheden aan te leren die bij deze gewenste afspraak
horen. Tevens hebben wij duidelijke routines gemaakt om te zorgen dat kinderen ook weten wat er van ze
verwacht kan worden bijv. op de toilet en bij het buitenspelen.
De pijler van de ASSERTIVITEIT staat de komende weken centraal. De kracht hierbij is: Waar je je op richt krijg je
meer van. De tekst die wij de kinderen in een moeilijke situatie leren is:
Vond je het leuk?...
Zeg tegen….
Ik vind het niet leuk als je ….
Wil je de volgende keer alsjeblieft….?
De nadruk ligt hierbij op het leerproces en hoe het de volgende keer wellicht anders kan.
Wat leren de kinderen op lange termijn:



Hun STEVIGE (assertieve) stem te gebruiken.
Slachtoffer en meeloper empowerment

U kunt ook als ouder/verzorger een training Conscious discipline voor ouders volgen. U ontvangt hierover
binnenkort meer informatie. Drs. Henneke Aal van gezinspraktijk ‘Bloem’ zal deze training gaan verzorgen.

Jaarplannen
In de bijlage stuur ik ons jaarplan op 1 pagina mee. De doelen waar wij komend jaar aan gaan werken zijn soms
een vervolg op de ontwikkelingen van vorig schooljaar en aansluitend bij het strategisch beleidsplan van Voila
en ons schoolplan.
1. Implementatie methode Lijn 3 (aanvankelijk leesproces groep 3) en Staal (spelling en taal voor groep 4
t/m 8)
2. Nieuw rapport/portfolio
3. Conscious discipline implementatie vanuit de cognitieve ontwikkeling van kinderen en vanuit de sociaalemotionele ontwikkeling
4. Vervolg onderzoek en pilot gepersonaliseerde leerlijn: Pluspunt, Acadin en EXOVA.
5. Oriëntatie op hoe wij in de toekomst wereldoriëntatie gaan geven met in ieder geval
2
schoolprojecten.

6. Vervolg van onze persoonlijke ontwikkeling door de inzet van COO7 (voor ieder teamlid)

Schoolfruit
Vanaf half november ontvangen wij weer net als vorig schooljaar 20 weken lang schoolfruit. Het is lekker,
leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan komt en
krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen.
Gezonde school!
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het echter ook als
onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met schoolfruit. Spelenderwijs ontdekken de
kinderen dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en over het lichaam. Die vorm van leren door ervaren
werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat schoolfruitdagen ervoor
zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en groente eten.
Wat kunt u nu al meegeven?
Voor het tienuurtje of de grote pauze kunt u uw kind fruit of groente meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer,
banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een stuk
komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van uw kind.
Meer informatie vindt u op: www.euschoolfruit.nl

Data:
4-10

Start kinderboekenweek

5-10

School dicht in verband met staking

13-10

groep 1/2 en 2/3 studiedag

16-10 t/m 20/10

Herfstvakantie

24-10

Nieuwsbrief 3

23-11

10 minuten gesprekken

5-12

Sinterklaas

6-12

Studiedag alle kinderen

21-12

kerstviering van 17.00u tot 19.00u

22-12

Alle kinderen kerstvakantie om 12.00u

Kopij

Kopij voor de volgende nieuwsflits graag mailen vóór 23-10-2017
9.00 uur aan: admin@rkbs-rossenberg.nl graag in een word-bestand.

RKBS de Rossenberg
Biezenkamp 288
3831 JA Leusden

De Rossenberg

Via de website van de school is de gehele agenda te bekijken.

T. 033 494 17 26
admin@rkbs-rossenberg.nl

