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Een nieuw schooljaar!
Na een fijne zonnige vakantie zijn we maandag weer fris gestart:
De lokalen zijn gezellig, de tafels hebben een nieuwe eigenaar voor een jaar, de juffen en
meneren hebben volop nieuwe ideeën, groep 3 heeft een hele mooie nieuwe leesmethode
Lijn3, groep 4 t/6 start met Staal, een nieuwe taal/spelling methode, kortom; we gaan er
een goed jaar van maken!

Volgende week bent u van harte welkom om een kijkje in de klas van uw kind te nemen.
Maandag t/m donderdag na schooltijd is er 20 minuten inlooptijd om samen met uw kind de
klas te bekijken en kennis te maken met de leerkracht. U bepaalt zelf welke dag u het beste
uitkomt.
Op 14 en 15 september zijn de kennismakingsgesprekken. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging van de leerkracht. Het gesprek duurt 10 minuten.
Dit schooljaar gaan wij werken met twee rapporten(avonden). Deze zullen kort na de
citoperioden zijn, zodat u snel op de hoogte bent van de vorderingen van uw kind.
Natuurlijk kunt u ook tussen deze geplande avonden door een afspraak met de leerkracht
van uw kind maken. Als de leerkracht(en) van uw kind daar aanleiding toe zien, zullen zij
tussentijds contact met u opnemen.
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Bij deze start willen we u ook attent maken op het belang van Klasbord.
Alle ouders krijgen een nieuwe inlogcode. Meldt u zich aan, want Klasbord is leuk omdat u
een kijkje in de klas krijgt! Voor uw telefoon of tablet is er een app beschikbaar.
Continurooster en TSO
Vanaf vorig schooljaar hebben we de schooltijden veranderd. In dit nieuwe (continu) rooster
is er sprake van tussenschoolse opvang (TSO). Alle kinderen eten samen met de
leerkracht in de klas, daarna zorgt het TSO team onder leiding van coördinator Stasia
Kawaler voor een half uur ontspanning. Voor dit schooljaar zijn de kosten € 45,- per kind.
Met instemming van de MR zijn de kosten met € 5,- verhoogd. Binnenkort ontvang u een
factuur van de school, zodat u het bedrag kunt overmaken. Meer informatie over de TSO
kunt lezen op onze website www.rosmolen.net

Wij feliciteren:
03 september
06 september
08 september
09 september
12 september
13 september
17 september
18 september
18 september
18 september
19 september
21 september
23 september
25 september
02 oktober
03 oktober
05 oktober
06 oktober
06 oktober
07 oktober

Lieve van de Vijver
Mara de Kort
Laurens van Waes
Joost Rops
Timo van Beek
Roselie Martens
Victor Huijben
Wesley Heestermans
Sophie van Lier
Tijn Walraven
Akua Tabiri
Bloeme Burgers
Gijs Martens
Sem Goos
Lucy Herbers
Jasmijn Driedijk
Eva Decae
Gijs van Haperen
Stijn Timmermans
Ilse Diepstraten
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Overblijfteam
Na een heerlijke zomervakantie zijn we als overblijfteam weer met veel plezier aan de slag
gegaan. We zagen dat het voor sommige kinderen even wennen was, vooral voor de
kinderen van groep 4 die nu op het grote plein spelen. Of voor de kinderen van groep 7 die
nu op het veld vóór de school kunnen voetballen en soms, net als groep 8, mee mogen
naar De Pekhoeve.

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Kom ons gezellige team versterken en geef je op: kbsderosmolen_info@inos.nl
Dit kan voor één of meerdere vaste dagen, maar ook op invalsbasis.

WIST U DAT …
De Rosmolen een vergoeding ontvangt voor het
inzamelen van kleding, batterijen en lege
inktcartridges?
Bruikbare kleding kunt u achterlaten in de
kledingcontainer vóór het grote schoolplein. Lege
batterijen en inktcartridges gaan in speciale bakken die
binnen staan.
Zo helpt u het milieu én school!!!

3

Belangrijke data

07 september
t/m 10 september
09 september
09 september
11 september
14 september
15 september
21 september
22 september
23 september
23 september
02 oktober
04 oktober
06 oktober
07 oktober
07 oktober

Inloop week van 14.30 tot 14.50 uur
Openingsviering 10.30 uur
OR vergadering 20.00 uur
Groepen 1/2 vrij
Ouderavond
Ouderavond
Start Beter Leren Lezen periode 1
MR vergadering 20.00 uur
Groepen 7 en 8 Dode Hoek Project
Start Kinderpostzegels
Groepen 1/2 vrij
Singelloop
Studiedag groepen 1 t/m 8 vrij
Start Kinderboekenweek
Trompetter Uit

Proeftuin & Kunstenmakers
bij jou in de buurt! (voor kids van 4-10 jaar)
Twee cursussen van Nieuwe Veste op locatie in Ulvenhout, in samenwerking met
Basisschool de Klokkebei, Basisschool De Rosmolen en Kober kindercentra

PROEFTUIN
Van september tot en met april van alle ‘Nieuwe-Veste-Kunsten’ proeven: zes lessen
Beeldend, zes lessen Theater, zes lessen Dans, zes lessen Muziek en drie lessen oefenen
voor een korte eindpresentatie waarin alles samenkomt.
Proef bij jou in de buurt van alle ‘kunsten’ en ontdek wat je het allerleukst vindt. Vlak voor
de meivakantie presenteren we voor publiek, en alle unieke kunstenwerken mogen
natuurlijk mee naar huis!
Voor wie?
Voor creatieve kinderen tussen de 6 en 10 jaar die nog niet precies weten wat ze willen of
van alles leuk vinden. Er starten twee groepen. Eén van 6 tot 8 jaar en één van 8 tot 10
jaar.
Wat ga je doen?
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 60 minuten met korte opdrachten. We proberen
zoveel mogelijk onderdelen van elke kunst aan bod te laten komen waarbij de kinderen
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uiteraard actief meedoen. Daarnaast is er een rode draad die door het hele programma
loopt. Komend jaar zal dat ‘Romeo & Julia’ zijn, tevens het jaarthema van Nieuwe Veste.

KUNSTENMAKERS
Voor de allerjongste doelgroep starten we komend schooljaar voor het eerst met
Kunstenmakers. In twee lesblokken van 15 weken kunnen kinderen van 4-6 jaar
kennismaken met de ‘Nieuwe-Veste-kunsten’ Muziek en Theater.
Ook met deze cursus gaan we de wijk in, op 4 locaties zal de cursus van start gaan. Het
eerste blok begint in september, het tweede blok in februari. Kinderen kunnen deelnemen
aan beide lesblokken, maar ook kiezen voor één van de twee.
Voor wie?
Voor creatieve kinderen tussen de 4 en 6 jaar die het leuk vinden om zelf muziek te gaan
maken en/of de fantasierijke wereld van theater te verkennen.
Wat ga je doen?
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 45 minuten met korte opdrachten. We proberen
zoveel mogelijk onderdelen van elke kunst spelenderwijs aan bod te laten komen.
Daarnaast is er een rode draad die door het hele programma loopt. Komend jaar zal dat
‘Romeo & Julia’ zijn, tevens het jaarthema van Nieuwe Veste.

Meer informatie
De cursus ‘Kunstenmakers’ start op dinsdag 22 september, lessen zijn van 14:45 tot 15:30
gedurende 30 weken (15 weken muziek en 15 weken theater). De cursus ‘Proeftuin’ start
op donderdag 24 september, lessen zijn van 15:00 tot 16:00 (6-8 jaar) en van 16:00 tot
17:00 (8-10 jaar) gedurende 27 weken (6 weken per onderdeel – dans, theater, muziek,
beeldend – en 3 afsluitende lessen). Alle lessen vinden afgewisseld plaats op beide
basisscholen.
De cursus ‘Proeftuin’ bestaat uit 27 lessen en kost 129 euro. De cursus ‘Kunstenmakers’
bestaat uit twee keer 15 lessen en kost per lesblok 77 euro.
BredaPashouders vanaf 18 jaar krijgen 50% korting op het gehele cursusaanbod van
Nieuwe Veste.
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie
kunnen volgen, kunnen een aanvraag (laten) doen voor een bijdrage uit het
Jeugdcultuurfonds. Meer informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl.
Meer info en inschrijven kan via www.nieuweveste.nl
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