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Belangrijke data komende periode:
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Datum

Activiteit

Maandag 4 juni 2018

- Groepen 1 t/m 7: Start toetsweken (t/m 15 juni)
- Groep NK1 en NK2: start thema 7 Sport & Vrienden

Dinsdag 5 juni 2018

- Groep 6: Bezoek Muiderslot
- Groep NK1 & NK2: gastles Eyefilm

Vrijdag 8 juni 2018

- Groep NK1 & NK2: bezoek Zimmerhoeve

Maandag 11 juni 2018

- Voorschool & Groepen 1/2: Start nieuw thema

Donderdag 14 juni 2018

- Groep 5: Bezoek Stopera - stadhuis
- Groep 6/7/8: Ballet in de klas

Vrijdag 15 juni 2018

- Suikerfeest

Dinsdag 19 juni 2018

- Voorschool AKROS: Piramide / VVE-thuis oudervoorlichting
(start 09:00 uur)
-GGD 10-jarigen onderzoek

Woensdag 20 juni 2018

- Groep 1/2A & 1/2B: Piramide / VVE-thuis
oudervoorlichting (start 08:45 uur)

Donderdag 21 juni 2018

- Groep 1 t/m 4 en NK1/NK2: Schoolreisje

Vrijdag 22 juni 2018

- Groep 6 & 7: Groepspresentatie (13:00 uur)

Maandag 25 juni 2018

- GGD 10-jarigen onderzoek

Dinsdag 26 juni 2018

- Groep 5 & 6: Schoolreisje

Woensdag 27 juni 2018

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken, geef het door! (start: 09:00 uur)

Vrijdag 29 juni 2018

- Directie koffie inloop (ouderkamer, vanaf 08:30 uur)
- Voorschool AKROS: ws. uitstapje Artis
- Groep NK1 & NK2: Groepspresentatie (13:00 uur)
- Roosblaadje 11 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
Groepsindeling schooljaar 2018-2019
De groepsindeling is rond! Hieronder vindt u een overzicht van de groepen en leerkrachten
in het volgende schooljaar. De kinderen hebben vandaag ook van hun huidige
groepsleerkracht gehoord wie na de zomer hun nieuwe juf of meester wordt.
Groep
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Aantal kinderen per Leerkracht(en)
3 september 2018*
1-2 A
15
Betty/Hannah
1-2 B
13
Elin
3
20
Thessa/Hannah
4-5
25
Elly/Hannah
6
28
Julia/Niels
7
17
Marieke/Niels
8
21
René
Nieuwkomers 1
15
Heavenly/Marienke
Nieuwkomers 2
15
Hester/Marleen
* Het precieze aantal kinderen per groep kan nog veranderen.
In het bovenstaande overzicht mist u misschien de namen van meester Hans, juf Lionne en
meester Martin. Hans wil graag weer een eigen kleutergroep. Hij is daarom op zoek naar
een school met een vacature voor een leerkracht voor de kleutergroep. Lionne is vandaag
voor het laatst. Zij heeft een baan gevonden in haar woonplaats Alkmaar, waardoor het
haar beter lukt om werk en de zorg voor haar drie jonge kinderen te combineren. Martin,
die helaas al een tijdje met rugklachten thuis is, blijft op De Roos werken. Hij zal vooral
kinderen ondersteunen in taal en rekenen en allerlei andere extra taken vervullen.
Als u over de groepsindeling vragen heeft loop dan gerust even bij mij binnen of maak een
afspraak.

Verhuisplannen? Adreswijziging? Nieuw telefoonnummer of e-mailadres?
Wij zijn graag ruim op tijd op de hoogte van verhuizingen. Als uw kind(eren) in het nieuwe
schooljaar (daarom) naar een andere school gaan, horen we dit graag z.s.m. van u. We
kunnen dan zorgen voor een afscheid en een goede overdracht naar de nieuwe school.
Geef een eventuele schoolwissel altijd tijdig door aan de directie. Dit kan persoonlijk en via:
directeur@obs-deroos.nl.
Voor ons is het ook van groot belang dat we van elk kind het juiste adres weten en de
goede telefoonnummers van de ouders/verzorgers hebben. Een juist e-mailadres van
beide ouders/verzorgers is belangrijk voor het versturen van het Roosblaadje, voor het
kunnen activeren van de Parro App en voor andere info die we per e-mail versturen. Zorgt
u er voor dat wij de juiste informatie hebben? U kunt evt. ook zelf via het Parnassys
ouderportaal inzien welke NAW gegevens wij nu hebben en of dit nog klopt/compleet is. Of
geef wijzigingen of aanvullingen persoonlijk door aan Floor of via: f.bork@obs-deroos.nl.

Uitslag Cito groep 8
Vorige week hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de Cito-eindtoets gekregen.
We zijn blij met de resultaten en trots op de kinderen die hebben laten zien wat ze kunnen.
De toets is helemaal digitaal en daardoor ook op niveau gemaakt en dit is goed bevallen. De
adviezen voor het voortgezet onderwijs die de kinderen al eerder hadden gekregen, sluiten
ook mooi aan bij de resultaten van de eindtoets. De kinderen hebben hard gewerkt, ook
aan persoonlijke doelen en ook in de jaren voor groep 8. Het is fijn dat dit tot goede en
passende prestaties heeft geleid.

Suikerfeest
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Ouders kunnen eventueel voor hun kind(eren) een dagje vrij vragen als zij het Suikerfeest
vieren op vrijdag 15 juni. Ouders moeten dit wel zelf vooraf bij de eigen groepsleerkracht
melden (dus niet via het kind en ook niet pas op de dag zelf). Dit melden kan persoonlijk of
via de e-mail / via Parro. Als we vooraf niets hebben vernomen, zullen wij de afwezige
kinderen moeten melden als ‘ongeoorloofd afwezig’ bij de leerplicht ambtenaar van de
gemeente.
Als er ouders zijn die het leuk vinden om het Suikerfeest (waarschijnlijk op 15 juni) ook
samen op school te vieren en daar weer andere ouders van onze school bij uit te nodigen,
horen we dit graag tijdig van u. We kunnen dan misschien samen met u iets voorbereiden
hiervoor in de ouderkamer. Neem in dat geval contact op met Floor.

BETALINGEN OUDERBIJDRAGE / KOMENDE SCHOOLREISJES
Namens de stichting ouderraad willen we de ouders die de jaarlijkse ouderbijdrage voor dit
huidige schooljaar 17/18 nog niet (helemaal) hebben betaald er aan helpen herinneren dit
z.s.m. te doen. Zonder uw bijdrage hebben we helaas niet genoeg budget beschikbaar om
de extra activiteiten voor alle kind(eren), zoals het Sinterklaasfeest, sportdagen, de diverse
uitstapjes, het schoolkamp en het schoolreisje, te kunnen financieren.
-U kunt, als u nog niet (alles) heeft betaald, het bedrag overmaken naar het IBAN
rekeningnummer: NL91 INGB 0006 8307 71 t.n.v. ouderraad inz. De Roos, onder
vermelding van: ouderbijdrage 17/18 en de naam en groep van uw kind.
-Voor de twee nieuwkomers groepen en de groepen 1 t/m 6 is het bedrag EUR 50,- voor
het hele schooljaar. (Als uw kind pas na 1/1/18 is begonnen op De Roos is het EUR 25,-.)
-Voor de groepen 7 en 8 is het totale jaarbedrag EUR 125,- i.v.m. het 3-daagse
schoolkamp.
Voor ouders met een laag inkomen biedt de gemeente Amsterdam elk schooljaar de
mogelijkheid van het aanvragen van een scholierenvergoeding. Hiermee kunt u zelf
eventueel geld terugkrijgen van de gemeente Amsterdam voor schoolreisjes, sportclubs e.d.
U vraagt dit zelf rechtstreeks aan bij de gemeente. Meer informatie, zie:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

OUDERBIJEENKOMSTEN
•

•

•

Dinsdag 19 juni is er een voorlichting voor de ouders van de voorschool van AKROS
over het nieuwe thema. Sylvia start 09:00 uur met een algemeen info deel voor alle
voorschool ouders. Aansluitend gaat Floor vanaf 09:15 uur verder met de ouders
die deelnemen aan VVE-thuis (thema Eten & Drinken).
Woensdag 20 juni is er voor de ouders van de groepen 1/2A en 1/2B ook een
voorlichting over het nieuwe Piramide thema. Een van de groepsleerkrachten start
08:45 uur met algemene informatie voor alle belangstellende groep 1/2 ouders.
Aansluitend gaat Floor vanaf 09:00 uur verder met de ouders die deelnemen aan
VVE-thuis (thema Zomer).
Vrijdag 29 juni is er vanaf 08:30 uur weer een directie koffie inloop in de
ouderkamer. Een handig moment om met Gert in gesprek te gaan over diverse
schoolzaken en vragen en ideeën met hem te delen.

BAAS IN EIGEN SOAP THEMA ANDERS EN TOCH SAMEN
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Deze week is het Baasthema ‘Anders en toch samen’ begonnen. Het gaat de komende
periode vooral over overeenkomsten en verschillen tussen mensen (acceptatie en
waardering hiervan). Je kan hierbij denken aan overeenkomsten en verschillen tussen
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Mening;
Gewoontes;
Leefstijl;
Levensbeschouwing;
Leeftijd;
Sekse;
Cultuur.

Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten, kunnen
luisteren naar de ander, een mening kunnen vormen, van mening kunnen veranderen en je
eigen mening kunnen verdedigen. Het gaat om het voorkomen van vooroordelen.
Acceptatie, tolerantie en waardering leer je natuurlijk niet in een enkel lesje. Leerkrachten
proberen altijd zoveel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten
en verschillen in de eigen groep en op de school. Kinderen bewust te maken van evt.
vooroordelen.
Met onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders willen we ervoor zorgen dat
iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat 'anders zijn mag'.
We maken deze periode -ter ondersteuning- ook gebruik van de lessen uit de methode
Vreedzame school. Het doel van die lessen is vooral het creëren van een open houding bij
de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen. En het leren ontdekken van
verschillen en overeenkomsten en de wijze waarop we met die verschillen om kunnen
gaan. De focus van die lessen per groep is:
•
•
•
•

Groep 1/2: Gaat om het verkennen van de families van de leerlingen;
Groep 3: Gaat over verschillen en overeenkomsten in de klas;
Groep 4: Verschillen en overeenkomsten tussen families staan centraal;
Groep 5: Verschillen en overeenkomsten in school komen aan bod;

•
•
•

Groep 6: Verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten komen aan bod;
Groep 7: Het gaat om levensbeschouwingen en wat is een vooroordeel en
discriminatie;
Groep 8: Hier wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze
democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving
hebben georganiseerd.

BALLET MET GROEP 6, 7 EN 8
Donderdag 14 juni komen twee dansers van de JuniorCompany van het Nationale Opera &
Ballet en een dansdocent naar De Roos voor een bijzonder project in diverse klassen: Ballet
met je Klas. De leerlingen gaan kennismaken met het beroep balletdanser.
Wat komt er kijken bij het maken van een voorstelling? Wat doen dansers de hele dag??
Doet het pijn om op spitzen te dansen? Op deze en vele andere vragen krijgen de leerlingen
antwoord gedurende deze ontmoeting.
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LESSEN BEELDENDE VORMING
Voor de BeVo lessen is er een drukke tijd aangebroken. De laatste IPC thema's worden
behandeld en daarvoor wordt er flink gebouwd aan nieuwe uitvindingen en machines bij de
groepen 5 en 6. Groep 2 is al druk in de weer met het verkeer. Zij maken allerlei nieuwe
voertuigen voor op de weg. In groep 8 is het helemaal druk, daar zijn ze bezig met de
musical en daar hoort natuurlijk een spectaculair decor bij! Ze zijn al druk in de weer met
verf, spuitbussen, scharen en lijm, zodat ze voor u straks een knallend optreden kunnen
neerzetten.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
Donderdag 14 juni ontvangt u via de App Parro de nodige informatie over ons schoolreisje.

GROEP 3
Afgelopen week zijn we gestart met het laatste blok van rekenen dit schooljaar. We leren
de telrij (mondeling, plaats en volgorde) t/m 100, splitsingen t/m 20 en klokkijken met hele
en halve uren. Daarnaast hebben de kinderen ook nog hun eigen "rekenuitdaging".
Benieuwd naar de uitdaging van uw kind? U kunt ze, naast de taal- en rekendoelen, achter
op de muur in de klas vinden.
Vandaag is de brandweer bij ons op de school geweest. Met de groepen 2 en 3 hebben wij
deze verwelkomt en mochten we vragen stellen. Ook hebben zij voor alle kinderen een
cadeau meegenomen. Wij bedanken Stichting Ieder Kind een eigen Boek
hiervoor.
De komende twee weken maken de kinderen voor de tweede keer dit jaar de cito toets.
Volgende week starten we met het laatste IPC thema "bouwen".
Donderdag 14 juni ontvangt u via de App Parro de nodige informatie over ons schoolreisje.

GROEP 4
Donderdag 14 juni ontvangt u via de App Parro de nodige informatie over ons schoolreisje.

GROEP 5
Nog 2 uitjes:
• Het schoolreisje naar Drievliet op dinsdag 26 juni, we komen dan pas 17:00 uur
terug, zo hebben we een heerlijk lange dag!
• Ook gaan we donderdag 14 juni een bezoek brengen aan het stadhuis, 'De
Stopera'. We zoeken voor die dag nog 2 ouders. Om 12:30 uur zijn we ongeveer
weer terug, dus graag een lunchpakket meegeven, dan eten we op school.
In de klas ligt al een intekenlijst voor de voortgangsgesprekken, binnenkort wordt de lijst
per mail opgestuurd.

GROEP 8
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We hebben een drukke week achter de rug. We begonnen deze week in het Anne
Frankhuis. Een heel leuk en leerzaam uitje. Afgelopen donderdag hebben alle kinderen het
praktisch verkeersexamen gedaan, dit ging heel goed! Alle kinderen die mochten
deelnemen hebben het gehaald. Volgende week gaan we oefenen met de route richting de
VO-scholen. Donderdag 14 juni is er balletles in de klas, best spannend natuurlijk. En dan
vergeet ik nog bijna de filmlessen van Juf Linda waar we mee bezig zijn!

NK1 EN NK2
Vorige week hebben we het thema natuur afgesloten met een toets. De kinderen hebben
het erg goed gedaan! A.s. maandag 4 juni starten we met een nieuw thema: Sport en
vrienden. Dit is het laatste thema van dit schooljaar.
Volgende week dinsdag 5 juni krijgen we een gastles van het EYE-filmmuseum.
Vrijdag 8 juni hebben we een leuk uitje op het programma staan. We gaan dan naar De
Zimmerhoeve. De kinderen hoeven die dag geen lunch mee naar school te nemen. De
overblijf gaat die dag ook niet door. We krijgen daar namelijk een lunch. Kinderen die
tussen de middag naar huis gaan, komen deze middag niet naar huis. We hebben er zin in!
Donderdag 21 juni gaan wij, NK1 en NK2, met de groepen 1 t/m 4 op schoolreis. Binnenkort
ontvangt u de nodige informatie over ons schoolreisje. Waar zouden we naar toe gaan?!
Vrijdag 29 juni houden wij met beide nieuwkomersgroepen een groepspresentatie. We
hopen dat u komt kijken!

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
Humanitas kindervakantie weken
Al ruim 15 jaar organiseert Humanitas Kindervakantieweken voor kinderen tussen de 6 en
12 jaar. De weken zijn bedoeld voor kinderen voor wie het goed is om even lekker een
weekje, gedurende de zomervakantie, helemaal eruit te zijn. Dit kan zijn om verschillende
redenen, zoals weinig of geen financiële middelen om met het gezin op vakantie te gaan of

de situatie thuis is complex, waardoor het goed is voor het kind om even lekker een weekje
op kamp te gaan.
Ze hebben nu nog plek voor zo’n 40 kinderen voor de kampen van komende zomer. Dus
wees er snel bij en meld je kind of de kinderen aan via bijvoorbeeld Jonne Korzilius, de
ouder- en kindadviseur (woensdag op school aanwezig).
Zie ook: https://www.humanitas.nl/programmas/kindervakantieweken/
De weken vinden plaatst in Voorthuizen (bij Amersfoort) in de volgende weken:
• 6/7 jaar: 21 - 28 juli
• 8/9 jaar: 28 juli - 4 aug
• 10/11 jaar: 4 - 11 aug
• 11/12 jaar: 11 - 18 aug

Tips in de buurt / voor de zomervakantie
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Engelse zomerweek
Het is bijna zomervakantie en veel ouders zijn plannen aan het maken voor hun kinderen.
De English Academy Group Europe biedt in de maanden juli en augustus op verschillende
locaties in Nederland, ook in Amsterdam, een Engelse zomerweek aan. Deze week is voor
iedereen in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar.
Op hun Engelstalige website kunt u alles vinden over de locaties en de programma’s voor
de verschillende leeftijden. Hier kunnen ouders hun kinderen ook aanmelden voor één van
de zomerweken. Zie: http://englishacademy.info/ .
Nog meer vakantiekampen
Natuurlijk zijn er nog veel meer andere opties voor leuke zomervakantie kampen in
Amsterdam / in heel Nederland. Kijk ook eens op https://jeugdvakantieplan.nl/ of
https://zomerkampen.net/

Nieuws van Kind & Motoriek
“In de maand mei leggen alle vogels een ei”
De maand mei is net weer voorbij. Dit keer een
knutselwerkje (nog) in het teken van deze
‘bloeimaand’. Knutsel je eigen ei en laat er een
klein vogeltje uitkomen!
Wat heb je nodig?
• Verschillende kleuren karton / papier

•
•
•
•
•
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1 stuk wit karton / papier
Een wasknijper
Een schaar
Zwarte stift of kleurpotlood
Lijm

Hoe ga je te werk?
Knip eerst een rondje uit het witte karton; dit
wordt het ei. Knip het ei, zoals hiernaast op de
foto, in twee delen. Uit een kleur karton naar
keuze knip je ook een rondje, dit keer voor het
vogeltje. Kies voor de buik en de snavel een
andere kleur, knip deze uit en plak ze op het
vogeltje. Teken met zwarte stift of kleurpotlood
twee oogjes.
Vervolgens plak je de onderkant van het
vogeltje vast aan het onderste stuk van het ei. Plak het bovenste deel van het ei aan de
bovenkant van de wasknijper en het andere deel met het vogeltje aan de onderkant.
Gebruik je duim- en middelvinger om de wasknijper open te doen en zie daar; het vogeltje!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like
ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

