18 december 2020 – nummer 3

Schooljaar 2020-2021
En nu dan de laatste nieuwsbrief van 2020. Na de zomervakantie konden we het schooljaar gelukkig “normaal”
beginnen, met een paar corona-aanpassingen. Helaas hebben we het jaar nét niet kunnen afsluiten zoals we
gewend zijn, met een fijn Kerstontbijt op een gezellig versierde school. Dit kwam door de nieuwe coronamaatregelen te vervallen, we hebben deze week weer moeten overschakelen op “onderwijs op afstand”. Dat is
natuurlijk erg jammer, maar ook hiervoor geldt: we zullen er extra van genieten zodra het wél weer kan!
Wij wensen alle leerlingen en hun ouders hele fijne feestdagen en een gezond 2021 toe, veel succes met
thuisonderwijs en hopelijk tot 19 januari!

Sint op de Rots
Wat er gebeurd is in de dagen vóór 4 december hebben jullie kunnen zien in de filmpjes! Hieronder een verslag
van juf Thessa over wat er daarna gebeurde:
…Nadat er allemaal vreemde dingen gebeurden op school, rommel in de klassen, spullen van de leerkrachten
werden gestolen, bedachten we een val te zetten.
Met die val hebben we de pieten kunnen strikken. Ze zaten vast in school, ze konden niet meer weg en
verveelden zich. Daarom hebben ze die stoute dingen gedaan. Nu konden ze eindelijk weer de school uit, maar
ze hadden het zó druk, dat ze bang waren dat het allemaal niet zou gaan lukken voor pakjesavond.
Daarom boden wij onze hulp aan. Eerst moesten we natuurlijk laten zien dat we dat wel zouden kunnen, dus
kregen we een test in de speelzaal. Die test hadden we goed volbracht en daarom zijn we die nacht met de
pieten mee op pad gegaan, over de daken van de huizen, door de schoorstenen om de schoenen van de
kinderen uit de Coevering te vullen.
Uitgeput kwamen we terug op school, het was al zo laat dat we besloten samen met de pieten te blijven slapen
op school. Ook sinterklaas had inmiddels gehoord wat er allemaal gebeurd was en kwam eens een kijkje nemen.
Sinterklaas mocht natuurlijk ook blijven slapen.
In de ochtend zijn wij heel stilletjes naar buiten gegaan zodat Sinterklaas en zijn pieten nog even konden slapen.
Eenmaal in de aula hebben de kinderen hen wakker gemaakt en kon het feest beginnen. We zagen goocheltrucs
van de pieten, er waren optredens voor Sinterklaas en we hebben samen gedanst.
De bovenbouw groepen kwamen ook nog even kijken naar Sinterklaas en hebben de rest van de dag surprises
uitgepakt, gedichten gelezen en spellen gedaan.
Juf Thessa
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Jarige Jetjes en Jobjes t/m 9 februari
december
18 Egor (groep 8)
21 Elise (groep 5)
22 Dean (groep 6)
23 Ramzey (groep 5)
26 Karam (groep 5)
27 Ayoub (groep 1/2a)
30 Lena (groep 6)
30 Fleur (groep 8)
30 Senâ (groep 6)

januari
1 Safaa (groep 7)
1 Yousef (groep 5)
1 Ahmad (groep 7)
1 Royenna (groep 8)
1 Gendly (groep 1/2a)
1 Manar (groep 6)
1 Monir (groep 5)
5 Can (groep 4)
8 Shye (groep 8)
8 Eline (groep 6)
13 Vince (groep 1/2a)
20 Antonio (groep 1/2b)
21 Bente (groep 3)
26 Joey (groep 6)
28 Emilija (groep 6)
28 Ray-Geni (1/2a)
29 Veerle (groep 7)
29 Tessa (groep 4)
31 Kamal (groep 3)

februari
1 Kiara (groep 5)
2 Julian (groep 1/2b)
2 Migel (groep 8)
3 Amber (groep 8)
8 Anisa (groep 6)
8 Naomi (groep 6)

Welkom op school
We heten Mila, Liam, Maher, Mika en Hadice 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!

Belangrijke data t/m 9 februari
december
vrijdag 25
1e Kerstdag
zaterdag 26
2e Kerstdag
donderdag 31 Oudjaarsdag
januari
vrijdag 1
woensdag 6
dinsdag 19
zondag 31

Gelukkig Nieuwjaar
Drie Koningen
19.00 OR-vergadering
Dag van de directeur

februari
dinsdag 2
dinsdag 9

Studiedag – leerlingen vrij
Nieuwsbrief
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Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden december en januari zijn dat:

Luizen
In verband met Corona vindt er tijdelijk geen luizencontrole plaats op school. Daarom vragen we u om
regelmatig zelf de haren van uw kind te controleren op luizen. Hoe u dit het beste kunt doen leest u op
https://www.rivm.nl/hoofdluis of zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Kerst 2020
Op het laatste moment zijn ook de aangepaste plannen voor Kerst op school afgeblazen i.v.m. Corona.

Rots Got Talent & optredens
Helaas mogen bij De Rots Got Talent en de optredens (zie schoolkalender) geen ouders aanwezig zijn i.v.m.
Corona.
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Grej of the Day
Oftewel Het raadsel van de dag! Dit komt uit Zweden en Grej betekent eigenlijk 'ding', Hét ding van de dag.
Elke week krijgen de kinderen van groep 4 en 5 een microles over wisselende onderwerpen.
De dag vóór deze les krijgen ze een 'Grej of the day' mee naar
huis, een raadsel waar zij thuis met hun broers/zussen en/of
ouders over gaan kletsen. Ze gaan op onderzoek uit!
(Onderzoek bevestigt dat het brein van probleemoplossend
denken houdt!)
Na de microles vragen we de kinderen om door te vertellen
wat ze nog weten van de Grej of the day. Een of twee minuten
over het onderwerp kunnen vertellen is daarvoor genoeg.
(Onderzoek laat zien dat het doorvertellen in de top 3 staat
van het kunnen onthouden van informatie)
Vandaag de dag verspreidt Grej od the day zich razendsnel
over verschillende landen in Europa. Wij zijn erg enthousiast
en ook de kinderen komen vol enthousiasme de klas in: 'Juf!!
Ik denk dat ik het weet!' Heel erg leuk om te merken dat ze zelf
op onderzoek uitgaan.
De afgelopen tijd hebben we rondom de provincies van
Nederland gezocht naar verschillende onderwerpen. Superleuk
en heel leerzaam!

Project Kunstweken
De Kunstweken musea kunnen open!
De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken. Echte kunst verdient het
door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkjes nu ook te zien in een speciaal
voor iedere kunstenaar gemaakt online museum.
Kijk in de museumfolder van uw kind!
Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen nodigen ze (samen met u) eenvoudig alle familie
en vrienden uit voor hun eigen museum mét heuse museumshop. Echte fans kunnen hier contactloos, dus 100%
corona-proof, leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke aandenkens die u nog langer laten
genieten van de kunst van uw kind!
Goed om te weten
• De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen automatisch ook in de
galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: Zien & Bespreken.
• Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!
• Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter mogelijk (onze
school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
• Op 31 december sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de productie van de
bestelde souvenirs.
• Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind.
Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op ‘Inloggen’ en dan
op ‘Naar jouw museum’.
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind!
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CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) Jeugd
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Kim Claessens. Sinds 1 september ben ik werkzaam
als klantadviseur jeugd bij het CMD Geldrop-Mierlo. En vanuit het CMD mag ik contactpersoon zijn voor
basisschool de Rots. Voordat ik bij de gemeente Geldrop-Mierlo terecht kwam, heb ik 19 jaar gewerkt bij MEE
Zuidoost Brabant. Daar heb ik gewerkt als (onafhankelijk) cliëntondersteuner. De laatste jaren was ik werkzaam
binnen het Centrum Jeugd en Gezin in Valkenswaard en daarnaast ook 10 jaar als schoolmaatschappelijk werker
op 2 scholen voor speciaal basisonderwijs.
Als contactpersoon ben ik aanspreekpunt op school rondom zorg. Als u als ouder bijvoorbeeld vragen heeft
rondom bepaald gedrag van uw kind of m.b.t. de opvoeding, bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind of om
even uw verhaal kwijt te kunnen mag u daarover contact opnemen. Dit hoeven niet persé hele grote vragen te
zijn. U mag zich vrij voelen om bij mij aan te kloppen bij zowel grote als kleine dingen. Als u twijfelt of ik iets
voor u kan betekenen bent u ook altijd welkom. Beter een vraag te veel gesteld dan niet!
Vanaf de maand november zal ik wekelijks in de school aanwezig zijn op dinsdagen van 13.45-15.15 uur. U kunt
op die momenten bij mij terecht. In verband met Corona en het feit dat ouders alleen op afspraak op school
mogen zijn, is het handig om vooraf een afspraak te maken. U mag daarover contact opnemen met mij zelf, via
de leerkracht van uw kind of de IB-er op school . Mocht de dinsdagmiddag u niet passen, dan is in overleg altijd
een ander moment in te plannen voor contact.
U kunt mij bereiken via telefoonnummer: 06-36065447. Het is mogelijk om telefonisch contact op te nemen of
via WhatsApp. Mailen is ook mogelijk: k.claessens@geldrop-mierlo.nl Als het voor u gemakkelijker is om een
vraag via de leerkracht, IB-er of directeur te stellen, is dat ook goed. Zij weten wanneer ze bij mij kunnen
aankloppen.

Wist u dat…….
•
•
•
•
•

meester Sjef, juf Thessa en juf Carien hun pietendiploma hadden gehaald bij de pieten die op school
waren geweest en toen ook mee mochten oefenen.
groep 5 en 6 op dinsdag soms rekenbattles doen, waarbij ze de keersommen maken op tempo en die
vergelijken met elkaar.
groep 6, 7 en 8 aan een nieuw DaVinci thema zijn begonnen: de Grieken en Romeinen. Als u iets heeft
wat we kunnen lenen om in de klassen te zetten/leggen is dat heel fijn.
Juf Alicia een puppie heeft gekregen
We na de kerstvakantie in groep 5 en 6 een pilot starten met de Breinhelden
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