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Datum

Activiteit

Maandag 2 juli

- Groep 7 & 8: Schoolkamp
- Avond4Daagse West

Dinsdag 3 juli

- Groep 7 & 8: Schoolkamp
- Avond4Daagse West

Woensdag 4 juli

- Groep 7 & 8: Schoolkamp
- Avond4Daagse West

Donderdag 5 juli

- Slotavond Avond4Daagse West

Maandag 9 juli

- GGD 10-jarigen onderzoek in school

Woensdag 11 juli

- Wenuurtje in groep & met leerkracht van nieuwe
schooljaar 18/19
- Bedankochtend Ouderraad / MR / Klassenouders etc.
(08:45 uur ouderkamer)
- Zomerfeest (van 12:00 - 14:00 uur)

Donderdag 12 juli

- Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Woensdag 18 juli

- Groep 8: Afscheid & Slotmusical

Vrijdag 20 juli 2018

- Laatste schooldag, vanaf 12:00 uur zijn alle leerlingen vrij,
start zomervakantie
- Roosblaadje 12 wordt gemaild naar alle ouders

Zaterdag 21 juli t/m zondag 2 - Zomervakantie, alle leerlingen zijn vrij
september 2018

DIRECTIE
Nog drie weken te gaan en dan begint de zomervakantie. In deze drie weken gaan de
groepen 7 en 8 naar Texel op schoolkamp, zijn de rapportbesprekingen, lopen we van 2 tot
en met 5 juli mee met de Avond4Daagse, vieren we op woensdag 11 juli het zomerfeest en
nemen we met de musical woensdag 18 juli afscheid van groep 8. Ook bereiden we ons
voor op het nieuwe schooljaar o.a. door op 11 juli de kinderen vast te laten wennen aan de
nieuwe juf en of meester. Zoals altijd een hectische tijd voor iedereen.

Naast dat we afscheid nemen van de kinderen van groep 8 nemen we eveneens afscheid
van kinderen die vanwege verhuizingen volgend jaar starten op een nieuwe school. En ook
nemen we afscheid van kinderen waarvan de ouders, om verschillende redenen, hebben
besloten naar een andere school te gaan. Het stemt altijd weemoedig wanneer kinderen,
om welke reden dan ook, de school verlaten. Het team van De Roos ontfermt zich met hart
en ziel over alle kinderen. We kunnen niet anders dan ons helemaal geven voor het
welbevinden van alle kinderen op school en we zien daarom het liefst dat de kinderen
vanuit groep 8 van De Roos uitvliegen naar het voortgezet onderwijs.
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Onze IB-er Marjolein verwoordde dat als volgt.
‘Wat was het fijn om de voorlopige adviezen van groep 7 te bespreken met de leerkrachten
vandaag. Zoveel gedeelde vreugde over kinderen die grote sprongen hebben gemaakt,
zelfverzekerd zijn geworden of verzot zijn geraakt op het lezen van boeken en allerlei
boeiende vragen gaan stellen. Er zijn kinderen bij die kort geleden in Nederland zijn komen
wonen en nu al rekenen op het niveau van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Wat voelde ik
me trots, verrast en blij. Daarna vertelde de leerkracht van groep 7 dat ze haar plezier in
lesgeven op De Roos weer had hervonden. De warme sfeer, de hechte samenwerking met
collega’s, ouders en kinderen heeft haar het vertrouwen in het vak weer teruggegeven.’
Met het afscheid nemen van de kinderen nemen we ook afscheid van ouders. Ouders
waarmee we in vele jaren een band hebben opgebouwd en lief en soms leed mee hebben
gedeeld. We wensen iedereen al het goeds.

ZOMERFEEST WOENSDAG 11 JULI
Woensdag 11 juli aanstaande wil de ouderraad graag op
feestelijke wijze alvast het schooljaar afsluiten. De
ouderraad organiseert daarom een spetterend tropisch
zomerfeest op het schoolplein voor kinderen van De
Roos en hun ouders. Het start 12:00 uur. De eindtijd is
rond 14:00 uur.
Neem zelf wat lekkers te eten mee. De ouderraad zorgt
voor de verfrissende tropische drankjes. Leuk als je je
tropische outfit ook aantrekt deze middag  (ouders,
kinderen en leerkrachten).
Goed om te weten: Vanaf 12:00 uur ben je als ouders zelf
verantwoordelijk voor je kind(eren). De lessen zijn deze
woensdag 11 juli al om 12:00 uur afgelopen. Dus als je er zelf niet bij kan zijn, en je kind wil
er wel graag bij zijn, maak dan tijdig afspraken over de opvang & begeleiding van jouw
kind(eren) deze middag (met bijvoorbeeld een ander gezin of met familie of met de BSO als
je kind die middag naar de BSO gaat).
De ouderraad is nog op zoek naar extra hulp. Kan je de 11e helpen met alles klaar zetten
en/of met opruimen, heel graag!! Neem hiervoor contact op met: Bouchra (moeder Medina
groep 5, 06-43842548) of Sanna (moeder Orla groep 5 en Mila groep 1/2A).

OVERBLIJF (TSO) & CONTRACT NA DE ZOMERVAKANTIE
Graag wil ik u er aan herinneren dat de contracten voor de TSO automatisch doorlopen in
het nieuwe schooljaar. Mocht u in het nieuwe schooljaar geen gebruik meer willen maken
van de TSO, dan kunt u tot 1 augustus 2018 schriftelijk opzeggen. Dit kan via de mail
(tso@akros-amsterdam.nl) of via de post (AKROS TSO, Balboastraat 20 B-4, 1057 VW
Amsterdam). Alvast een fijne zomer gewenst. Met vriendelijke groet, Roos Verreijt
(Leidinggevende VVE, TSO en BSO in Alles-In-Eén school de Roos)

VAKANTIES KOMEND SCHOOLJAAR
Onderstaand een overzicht van de schoolvakanties en studiedagen op De Roos voor o.a. het
komende schooljaar 2018/2019.
Nog komende studiedag voor het team:
 Donderdag 12 juli 2018, kinderen hele dag vrij
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Nog komende vrije middag & vakantie van het huidige schooljaar 2017/2018:
 Vrije middag:
Vrijdag 20 juli 2018 vanaf 12:00 uur
 Zomervakantie:
21 juli 2018 t/m 2 september 2018
De schoolvakanties van komend schooljaar 2018/2019 zijn:
 Herfstvakantie:
20 t/m 28 oktober 2018
 Vrije middag:
Vrijdag 21 december 2018 vanaf 12:00 uur
 Kerstvakantie:
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
 Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 24 februari 2019
 Meivakantie:
19 april t/m 5 mei 2019
 Hemelvakantie:
30 mei t/m 10 juni 2019
 Vrije middag:
Vrijdag 12 juli 2019 vanaf 12:00 uur
 Zomervakantie:
13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
Er zijn in het schooljaar 2018/2019 naast bovenstaande vakanties ook studiedagen voor het
team. Op die dagen hebben de kinderen ook geen school. De leerkrachten werken dan wel:
 Woensdag 13 maart 2019 (AWBR brede studiedag)
U kunt deze informatie en informatie over de wettelijke landelijke regels rond het
aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties, ook altijd hier terugvinden:
http://www.obs-deroos.nl/page/vakantie-vrije-dagen-verlof

WOENSDAGOCHTEND 11 JULI:
AFSLUITING MET KLASSENOUDERS / OR / MR
Gert en Floor nodigen woensdagochtend 11 juli vanaf 08:30 uur alle klassenouders,
ouderraad leden en MR-leden uit om het schooljaar samen af te sluiten. Ook fijn als de
ouders die meerdere keren actief hebben gebrainstormd over o.a. de toekomstplannen van
de school (PR/Klankbordgroep) dan langs kunnen komen. Het doel is mede een korte
terugblik/evaluatie en een vooruitblik op het nieuwe schooljaar.

EXTRA HULPOUDERS GEZOCHT
Voor het nieuwe schooljaar (en voor de organisatie van het zomerfeest van 11 juli) zijn we
nog op zoek naar (extra) hulpouders. De ouderraad wil graag meer OR-leden erbij.
Ook de penningmeester van de ouderraad is op zoek naar een vervanger voor haar taken.
Verder zoekt Annelies, de verkeersouder, iemand die haar taken wil gaan overnemen
omdat zij helaas de stad uit gaat verhuizen. Zie ook haar eerdere oproep die via de mail is
gestuurd (15 juni jl. gemaild).
Neem voor vragen hierover vooral contact op met Gert of Floor.

GEVONDEN VOORWERPEN
In o.a. de donkergrijze mand met gevonden voorwerpen, deze staat bij de ingang Jan van
Galenstraat, zitten nog veel spullen die zijn blijven liggen in de gang, op het plein, bij de
gym… Kijk vooral goed of er nog iets bij zit van uw eigen kind. Wij zoeken een andere
bestemming voor alles wat na de laatste schooldag voor de zomer nog in deze mand zit.
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Informatie uit de groepen
GROEP 3
Langzaamaan ronden we het jaar af. Afgelopen week zijn we gestart met ons laatste thema
van lijn 3. het onderwerp van dit thema is "overal water". We leren in dit thema de laatste
letters: de C (als K), de X, de Y en de Q. Ook gaan we oefenen met het lezen van woorden
waarvan de leesmoeilijkheid in het midden zit zoals: lachen, donker en vangen. Bij rekenen
leren we tijdens de laatste lessen over hoe een getal is opgebouwd uit tientallen en
eenheden, de getallen tot en met 100 en rekenen we met hoeveelheden in groepjes als
voorbereiding op het vermenigvuldigen.
Ik hoop u allen te zien op het rapportgesprek. Bij deze ook nogmaals het verzoek om de
rapporthoesjes in te leveren.

GROEP 5
We hebben een fantastisch schoolreisje gehad, de ouders die mee waren genoten van de
kinderen (en het park).
We hebben een bezoek gebracht aan het Stadhuis/Stopera. Deze activiteit was eigenlijk
voor groep 6/7, maar Carolien de Heer, die ons liet debatteren, op verzoek van de kinderen
zelf, was onder de indruk van de taalvaardigheid, lef en de ingebrachte stellingen. Dit
gebeurde in de Raadszaal en we maakten gebruik van de microfoons.
Marit, de moeder van Madelief heeft met 14 kinderen zonnebloemen gemaakt, die werken
op zonnepanelen, vandaag begon juist die ene die ze zon opving... te draaien!

NK1 & NK2
Wow! Wat was de groepspresentatie leuk. We hebben heel veel plezier gehad met het
voorbereiden van de presentatie. We hebben een paar enorme acteertalenten ontdekt!
Fijn dat er zoveel ouders zijn komen kijken!

De kinderen hebben hun werk van het afgelopen thema mee naar huis. Vraag hier maar
naar, de kinderen kunnen u nu allerlei woorden leren binnen het thema 'Sport &
Vriendschap'. Volgende week sluiten we het thema af met een toets.
Voor een aantal kinderen komen de laatste weken bij de nieuwkomers in zicht. Zij gaan na
de zomer starten op hun stamschool. We nemen afscheid van: Samiha, Muhammed, Rayan,
Ali, Nour, Nhre, Kennethson, Ahmad en Can.
Wilt u trakteren? Bijvoorbeeld bij het afscheid of als uw zoon/dochter jarig is? Dat mag
natuurlijk. We hebben op De Roos een traktatiebeleid. Dit houdt in dat we alleen 'Gezond
trakteren'. U kunt bij de juf of meester terecht voor vragen en tips hierover.
Woensdag 11 juli hebben we een zomerfeest op school! Het feest start om 12:00 uur.
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Tips in de buurt
Vakantietas & VakantieBieb App
Vakantietijd is (ook) leestijd! Zeker voor kinderen
die net zijn begonnen met lezen, is het belangrijk in
de vakantie door te blijven lezen. Doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval in het leesniveau.
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig
lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling is uit onderzoek gebleken. Als
bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u daarom extra
informatie over de gratis OBA junior vakantietas
(aan te vragen tot 7 juli a.s.) van de openbare bibliotheek Amsterdam en de gratis
VakantieBieb App met mooie e-books voor de zomer.
Museum Jeugd Universiteit voor kinderen vanaf 8 jaar
Het lijkt nog ver weg, maar na de zomervakantie starten er in de weekenden weer nieuwe
spannende, bijzondere en grappige collegereeksen voor kinderen in diverse musea in
Nederland over allerlei onderwerpen. Inschrijven kan nu al en is ook aan te raden omdat de
colleges vaak snel vol zitten. Zie: https://www.museumjeugduniversiteit.nl/

Nieuws van Kind & Motoriek
‘Even afkoelen…’
De eerste zonnestralen en warme dagen zijn een
feit! Daarom dit keer een knutselwerkje in het
teken van de zomer. Knip en knutsel een (bijna echt) ijsje!
Wat heb je nodig
- Verschillende kleuren papier / karton

- IJsstokjes
- Kleurpotloden
- Een schaar
- Lijm
Hoe ga je te werk?
Kies een kleur papier en knip hier, zoals je hiernaast op de foto kunt
zien, de vorm van het ijsje uit. Tijd om het ijsje te versieren! Teken
met een kleurpotlood verschillende patronen zoals rondjes,
streepjes, vierkanten of driehoeken en knip deze uit. Plak deze met
de lijm op het ijsje en versier met de kleurpotloden de rest van het
ijsje zoals je zelf wilt! . Pak daarna een ijsstokje. Smeer aan de
bovenkant van het stokje een beetje lijm en plak daar de vorm van
het ijsje op.

Pagina 6

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op: www.facebook.com/kindenmotoriek

