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Kindcentrum De Rots
Zoals u heeft gemerkt, zijn we druk bezig met de
ontwikkeling van basisschool naar Kindcentrum
‘De Rots’. Dit is iets waar we trots op zijn en dat
mag worden gezien. Als u richting onze ingang
loopt, wordt u verwelkomd door een aantal
prachtige raamstickers.

Daarnaast is de lay-out van de nieuwsbrief
veranderd, hebben wij een ander keuzemenu
wanneer u telefonisch contact zoekt, lopen we in
groene Rots jassen en komen de 3+ kinderen van
de kinderopvang op verschillende momenten
een kijkje bij de kleuters nemen.

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 12 november
Augustus
20 Benthley (gr 4)
20 Zoë (gr 8)
21 Rowan (gr 1-2b)
21 Quinsey (gr 1-2a)
24 Quinten (gr 3)

Oktober
1 Grace (gr 1-2b)
2 Alyssa (gr 1-2b)
3 Romy (gr 8)
5 Jayda (gr 6)
10 Shantae (gr 5)

25 Shaelynn (gr 4)
28 Alisha (gr 4)
30 Sanne (gr 8)

12 Nathan (gr 3)
15 Emma (gr 6)
18 José (gr 5)
24 Floortje (gr 8)
24 Finn (gr 4)

September
7 Feline (gr 3)
8 Iris (gr 4)
11 Wendy (gr 7)
15 Tibor (gr 4)
16 Ensar (gr 1-2a)

28 Harun (gr 4)
28 Feline (gr 1-2b)

17 Maikel (gr 7)
18 Jodie (gr 4)
20 Tim (gr 8)
22 Kevin (gr 6)
25 Hamza (gr 1-2a)

t/m 12 november
1 Timur (gr 6)
6 Floor (gr 4)
6 Loe (gr 8)

Belangrijke data in september, oktober en november
September
Dinsdag 18
Woensdag 19
Donderdag 20
Vrijdag 21
Dinsdag 25
Vrijdag 28

Nieuwsbrief de Rots
Kamp groep 8
Kamp groep 8 en dag van de leidster
Kamp groep 8
Zorgteam, 14.30 – 16.30 uur
Kletsuurtje, 12.30 uur

Oktober
Woensdag 3
Donderdag 4
Vrijdag 5
Maandag 8
Dinsdag 9
Vrijdag 12
Maandag 15
Maandag 22
Dinsdag 23
Woensdag 24
Vrijdag 26

Start Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leerkracht
Studiedag: alle leerlingen vrij
MR vergadering, 20.00 uur
Kijkmoment, 12.00 – 12.30 uur
Herfstvakantie
Einde herfstvakantie, start school
OR vergadering, 14.45 uur
Luizencontrole
Optreden groep 1/2, 11.45 – 12.30 uur

November
Donderdag 8
Maandag 12

De Rots Got Talent, 13.30 – 14.30 uur
Leerlingenraad

Welkom op school
We heten Isra, Giovanni, Danique, Gijs, Melvin, Raff, Sal, Ties, Nassim, Emir, Amin, Teun en Giovanni
van harte welkom bij ons op school! We wensen deze kinderen én hun ouders een hele fijne start en
tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Luizencontrole
Iedere eerste woensdag na een vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd. Wij vinden het
belangrijk dat onze school luizenvrij is én blijft. Hiervoor hebben wij hulp van ouders nodig. De groep
ouders die deze verantwoordelijkheid op zich neemt, wordt steeds kleiner. Zij kunnen uw hulp dan ook
goed gebruiken, want vele handen maken licht werk. Indien u zin en tijd heeft, kunt u zich aanmelden
bij juf Janneke (groep 3) of via de mail: janneke.vanderlinden@eenbes.nl

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden september en oktober zijn dat:

Ik geef de pen door aan……. juf Eefje
Achter de schermen bij De Rots
Hallo allemaal, mijn naam is Eefje. Ik mag dit keer iets vertellen en wil graag iets kwijt over ons team.
Want ook buiten schooltijd, hebben we het heel gezellig. Wisten jullie bijvoorbeeld dat we gemiddeld
4 keer per jaar iets leuks doen. We staan dan uit volle borst te zingen bij iemand thuis, onder het genot
van een drankje en te veel hapjes. Ook spelen we regelmatig een pubquiz. Fanatiek dat we dan zijn!
Op dit moment spelen we het “spel” met de eitjes. Om de zoveel weken mogen 2 collega’s een eitje
trekken. In dat eitje zit een naam van een andere collega. Deze collega moet je dan verrassen. Juf Lynn
heeft voor juf Janneke een mooi gedicht geschreven en juf Desiree gaf meester Sjef een pedicure. Ik
ben benieuwd welke collega mij mag verrassen en wat hij/zij in petto heeft…
Ik geef de pen door aan juf Angela

Verzoek vanuit de ouderraad
De ouderraad is op zoek naar één ouder die samen met een andere ervaren ouder de kascontrole wil
verzorgen. Het gaat om één avond, die in overleg wordt gepland. Het controleren van de kas zal
ongeveer anderhalf tot twee uur duren.
U kunt hiervoor een mail sturen naar penningmeester.or.de.branding@gmail.com
Alvast bedankt!

Ze zijn er weer! Sjors Sportief en Sjors Creatief
Op woensdag 3 oktober is het zover. Sjors Sportief en Sjors Creatief gaat weer beginnen. Wil je allerlei
leuke activiteiten leren kennen, maar niet direct lid worden van een (sport)vereniging of club?
Meld je dan aan via Sjors Sportief en/of Sjors Creatief!
In de week van maandag 24 september krijgen jullie een prachtig ‘Sjors boekje’, dat wordt uitgedeeld
op jouw school. Er kan gekozen worden uit ruim 60 activiteiten. Naast het uitproberen van heel veel
sporten, kan er ook worden meegedaan met Sjors Creatief. Bijvoorbeeld cupcakes versieren, koken,
muziekinstrumenten bespelen, mozaïeken, sterrenkunde, spelen in de natuur, toneelspelen, tekenen
& schilderen... Kortom: voor ieder wat leuks.
Vanaf woensdag 3 oktober 15:00 uur kunnen jullie je inschrijven via www.sjorssportief.nl en/of
www.sjorscreatief.nl. Voor meer informatie: neem een kijkje op de website of neem samen met je
ouder(s) contact op met de buurtsportcoaches: sportenbewegen@levgroep.nl.

De ouderraad van De Rots is op zoek naar u!
Vindt u het als ouder leuk om de school, de kinderen en het team op de een of andere manier bij te
staan? Bent u van de hand- en spandiensten? Heeft u leuke ideeën die u graag wilt delen? Vindt u het
fijn om mee te denken over de invulling van bijvoorbeeld Kerst, Carnaval of de Kinderboekenweek? Dit
zijn slechts een paar zaken waar de ouderraad aan meewerkt. Voor de te organiseren activiteiten bent
u gemiddeld 1 á 2 uur tijd per activiteit kwijt. Dat valt reuze mee, toch? Voor meer informatie,
zie bijlage.

Station Zuid
Dit schooljaar zijn wij begonnen met een nieuwe methode voor technisch lezen: “Station Zuid”.
Naast een complete leerlijn technisch- en vloeiend lezen, is er binnen Station Zuid een leerlijn
leesbevordering en literatuureducatie opgenomen. Hiermee worden de leerlingen voorbereid op het
lesaanbod in het voortgezet onderwijs. In de lessen technisch lezen wordt rekening gehouden met de
onderwijsbehoefte van ieder kind. De zwakke lezer krijgt intensievere instructie/begeleiding en de
sterke lezer gaat aan de slag met uitdagende opdracht in een eigen werkboek.
Station Zuid is niet alleen de naam van de methode, het ook de naam van een oude brandweerkazerne
in het fictieve stadje Zummel. In dit stadje beleven de hoofdpersonen van het verhaal spannende
avonturen. Iedere week is er een aflevering en luisteren de leerlingen naar de belevenissen. Om het
extra spannend te maken, bevat het vervolgverhaal cliffhangers. Thuis kunt u samen met uw kind
erachter komen hoe het verhaal afloopt: www.http://debrandweerclub.nl/
Voor meer informatie over deze methode:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Z9wBeNkd5Jo

Klasbord, website, nieuwsbrief, facebook, Parnassys, mails
We merken dat het voor ouders niet altijd duidelijk is welke informatie er op welk medium geplaatst wordt.
Vorig schooljaar hebben wij als team hier afspraken over gemaakt en deze staan hieronder kort opgesomd:
Klasbord
Hierop zetten wij foto’s en informatie die gerealateerd is aan de klas.
Via de mail


Nieuwsbrief: Hierin staat schoolgerelateerde informatie. Denk hierbij aan berichten vanuit de
Ouderraad, Medezeggenschapsraad, luizencontrole, sportactiviteiten, berichten vanuit de directie,
informatie over naderende feesten/activiteiten op school enzovoorts.



Wij benaderen u voor hulp bij klassen- en schoolactiviteiten.



Ook kunnen we u mailen als we iets persoonlijk met u willen bespreken.
Website
Hierop plaatsen wij foto’s van grote evenementen, u kunt hier de nieuwsbrieven terug vinden en en het
is een visite plaatje voor bezoekers.
Parnassys
Hierin worden toetsen geregistreerd en belangrijke informatie over de leerlingen is hierin opgeslagen.

Buitenspeelmateriaal
We hebben jaarlijks een klein budget voor buitenspeelmateriaal. De spullen worden zo intensief
gebruikt, dat ze vaak snel kapotgaan of kwijt zijn. Om de kinderen toch geregeld met speelgoed buiten
te laten spelen, vragen we uw hulp.
Heeft u thuis nog oude tennisballen/pingpongballen/springtouwen of teugels liggen en mogen deze
weg? Geef ze dan aan meneer Jan.
Namens alle kinderen, super bedankt!

Hoofdtelefoons
Binnen de lessen rekenen en spelling maken we gebruik van Gynzy Kids op de iPad. Hierbij worden o.a.
vragen uitgesproken door het computerprogramma. U kunt zich voorstellen dat het niet prettig werkt
als de geluiden van de iPads voor iedereen hoorbaar zijn. We vinden het belangrijk dat alle kinderen
zich optimaal kunnen concentreren.
Als school zullen wij daarom eenmalig een hoofdtelefoon voor uw kind aanschaffen. Wij gaan ervan uit
dat deze hoofdtelefoons met zorg worden behandeld. De kinderen weten hier alles van: “alle spullen
hebben een doel, goed zorgen voor je spullen is cool!”
Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat de hoofdtelefoon van uw kind kapot gaat. Dan zullen we u
vragen om zelf een nieuwe hoofdtelefoon voor uw kind aan te schaffen.

Wist u dat…….
-

We het nieuwe schooljaar goed van start zijn gegaan?
Het schooljaar geopend werd met een nieuw ‘Rotslied’?
Groep 8 morgen op schoolkamp gaat?
De eerste 4 schoolweken voorbij gevlogen zijn?
Er in elke klas groepsregels hangen die de kinderen zelf hebben opgesteld?

