3 november 2020 – nummer 2

Schooljaar 2020-2021
De eerste maanden van het schooljaar zitten erop. Het is al weer herfst; overal liggen bladeren en eikels en ook
het weer is wisselvallig, zoals normaal voor de tijd van het jaar…
Toch is dit geen normale tijd. We hebben nog steeds te maken met Corona, het virus dat ervoor zorgt dat veel
dingen onzeker zijn. Maar wat is het fijn dat de kinderen gewoon naar school kunnen komen, om te leren maar
ook om dagelijks hun vriendjes en vriendinnetjes te zien!
Veel leesplezier, zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Thijs de Koning, 20 jaar oud en ik kom uit Mierlo. Het komende jaar ben ik stagiaire in groep
7. Voordat ik naar Hogeschool de Kempel ben gegaan heb ik MBO Summa Sport
gedaan. Ik heb hier veel ervaring opgedaan in het lesgeven vooral in de gymzaal.
Als bijbaantje geef ik veel zwemles, dit doe ik voortaan veel in het weekend.
Eerder deed ik dit heel de week i.v.m. mijn halve tussenjaar. Ik heb dus al een
aantal jaar ervaring met het lesgeven. Het geeft me altijd energie en plezier om
met de kinderen bezig te zijn, vandaar dat ik ook heb gekozen om te beginnen aan
de PABO. Ik kom met veel plezier naar basisschool de Rots. De sfeer is super en de
kinderen zijn enthousiast en gezellig. Ik ben op dinsdag en donderdag aanwezig
op school, in groep 7. In mijn vrije tijd ben ik vaak aan het sporten. Ik voetbal bij
VV Geldrop en heb voor het voetballen ook veel verdedigingssporten gedaan
zoals Taekwondo, Judo en Jiujitsu. Ik kijk er naar uit om me verder te ontwikkelen
in het lesgeven in de klas. Ik hoop veel te leren om van mezelf een echte meester
te maken. Ik hoop er samen met de kinderen en het team een super leuk jaar van
te maken. Als het aan mij ligt gaat dat helemaal goed komen.
Groetjes, Meester Thijs
Hoi allemaal! Mijn naam is Fimke Nijman, ik ben 19 jaar oud, ik woon in Mierlo en
ik ben dit jaar begonnen aan een super leuke nieuwe opleiding. Namelijk de pabo.
Ik volg deze opleiding aan hoge school de Kempel in Helmond. Ik zit nu in mijn 1ste
jaar. Ik mag dit jaar op jullie leuke school stage komen lopen. Hier kijk ik natuurlijk
erg naar uit en heb er super veel zin in! Ik loop dit jaar stage op dinsdag en
donderdag in groep 4 bij juffrouw Thessa. Ik ben erg blij met zo’n leuke klas! Alles
in het onderwijs is nog nieuw voor mij en ik vind het dan ook een beetje spannend,
maar ik ben erg enthousiast en hoop dat ik op jullie school veel kan gaan leren en
ervaren.
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Jarige Jetjes en Jobjes t/m 15 december
november
6 Floor (groep 6)
8 Dimitra (groep 8)
9 Elina (groep 1/2a)
11 Tygo (groep 1/2b)
14 Alexander (groep 1/2b)
15 Sebastián (groep 4)
20 Jayce (groep 3)
22 Shalom (groep 7)
24 Jeremy (groep 8)
25 Sean-Jay (groep 7)
26 Valéria (groep 1/2b)
29 Dean (groep 1/2a)

december
1 Tamara (groep 7)
4 Valentina (groep 1/2b)
6 N-Jay (groep 4)
7 Yafet (groep 4)
12 Nelson (groep 3)
12 Anna (groep 3)
12 Chutikan (groep 8)

Welkom op school
We heten Sep, Pauline, Myron, Matijs en Amir 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 15 december
november
maandag 16
vrijdag 20
woensdag 25

rapport 1 groep 1/2 t/m 8
13.30-18.30 rapportgesprekken
13.30-18.30 rapportgesprekken

december
donderdag 3
vrijdag 4
zaterdag 5
vrijdag 11
dinsdag 15

Sinterklaasviering
studiedag: leerlingen vrij
Sinterklaas
10.35-11.05 leerlingenraad
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 november en december 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.

Ik geef de pen door aan…….
Ik ben Eline Wigard, 23 jaar en werk nu bijna een jaar bij Potje knor, meestal bij locatie de Coevering bij de
buitenschoolse opvang en dagopvang, maar ik ben ook regelmatig te vinden op een van de andere locaties van
Potje Knor. Lekker afwisselend dus! In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, ga ik graag dagjes weg, uiteten, winkelen
of naar de bioscoop. Met de corona is dat natuurlijk wat lastiger, maar ik vermaak me ook prima met Netflix.
Als je meer over me wil weten mag je het altijd vragen!
Ik geef het stokje door aan Marco van Potje Knor.
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Afspraken gymkleding
We merken dat er verschillende leerlingen zijn die geen gymkleding/gymschoenen bij zich hebben voor de
gymles. Gebruik van gymkleding is hygiënischer en frisser voor de (mede)leerling, maar de schoenen zijn zeker
ook belangrijk. Ze helpen blessures te voorkomen (geven stabiliteit), maar bescherming ook tegen harde
voorwerpen en voorkomen daarmee verwondingen.
De gymdocent en de leerkrachten hebben het volgende afgesproken: elke periode (vakantie tot vakantie)
starten we opnieuw met de volgende regels:
• 1e keer gymkleding en/of gymschoenen vergeten: dit kan een keer gebeuren. De gymdocent zal kijken
welke onderdelen de leerling veilig mee kan doen, de leerling neemt gewoon deel aan de les.
• 2e keer gymkleding en/of gymschoenen vergeten: de leerling blijft op school en gaat in een andere klas
aan de slag met (extra) schoolwerk.
• 3e keer gymkleding en/of gymschoenen vergeten: idem als tweede keer.

Rots Got Talent & optredens
Helaas mogen bij De Rots Got Talent en de optredens (zie schoolkalender) geen ouders aanwezig zijn i.v.m.
Corona.

Project Kunstweken
Alle groepen starten vanaf de herfstvakantie aan het Project Kunstweken https://www.kunstweken.nl/.
Elke groep heeft een eigen beroemde kunstenaar uitgekozen waar ze mee aan de slag gaan.
De kinderen gaan in drie fases aan de slag met het werk van de kunstenaar:
Fase 1: Kunstbeschouwing. Ze maken kennis met de kunstenaar en zijn werk. Welke materialen gebruikt de
kunstenaar, wat kenmerkt zijn werk, tot welke kunststroming behoort zijn werk, etc.
Fase 2: Denken en doen. De kinderen gaan zelf aan de slag aan de hand van een opdracht en ervaren hoe de
kunstenaar te werk ging.
De kunstwerken van de kinderen worden opgestuurd en in een persoonlijk digitaal museum geplaatst.
De kinderen kunnen met behulp van hun eigen museumfolder de museumwebsite openen.
Vanaf nu kan hun persoonlijke museum online bezocht worden door ouders, opa's en oma's, enz.
Ook is er een museumwinkel aanwezig waar leuke producten gekocht kunnen worden met hun eigen
persoonlijke kunstwerk erop.
Dan start Fase 3: Zien en bespreken. Als alle kinderen hun museum geopend hebben komen deze werken in de
klassengalerie te staan. De kinderen bekijken elkaars werk en bespreken kenmerkende eigenschappen en sterke
punten.
Met de deelname aan dit project steunen we het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij zet zich in om kinderen uit
financieel minder draagkrachtige gezinnen toch de mogelijkheid te geven lessen te volgen op kunst- en
cultuurgebied.
In de bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de Kunstweken.

Nationaal schoolontbijt
Op de schoolkalender staat in de week van 2-6 november het Nationaal schoolontbijt ingepland. Helaas kan dit
niet doorgaan i.v.m. Corona.
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Schoolfotograaf
Het staat niet vermeld op de schoolkalender, maar dit schooljaar komt de schoolfotograaf op 25 mei om alle
kinderen mooi op de foto te zetten!

Rapportgesprekken
In verband met Corona zullen de rapportgesprekken op 20 & 25 november plaatsvinden via Teams.
Van de leerkracht ontvangt u binnenkort de uitnodiging met tijdstip.

Wist u dat…….
-

groep 3 naar de bibliotheek is geweest?
groep 3 en groep 4 werken aan een kunstproject over Keath Haring?
juf Carien en juf Alicia meegedaan hebben met de Rots Got Talent!
De kinderen uit groep 4 en 5 als echte archeologen scherven uit de oudheid opgegraven hebben in
de zandbak?
dat groep 7 en groep 8 hebben meegedaan aan de Live Tech Battle?
een aantal leerlingen op school werkt met het leesprogramma “bouw”, deze leerlingen lezen en werken
samen met een tutor. De tutoren zijn leerlingen uit groepen 6,7 en 8.
Er op vrijdag 6 november een jeugd disco is in Wijkcentrum De Dreef? De disco is voor kinderen van
groep 3 t/m 8 (t/m 12 jaar), de toegang kost €1,50 en na afloop is er een kleine attentie!
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