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Bezoekadres
Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam

Postadres
Jan van Galenstraat 105
1056 BK Amsterdam

Vrijdag 20 juli 2018

T 020 612 22 66
info@obs-deroos.nl
www.obs-deroos.nl

En volg ons ook op Twitter via: @obsroos

Belangrijke data komende periode:
Datum

Activiteit

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

12

Maandag 3 september

- Eerste schooldag na de zomervakantie

Dinsdag 4 september

-

Woensdag 5 september

- ‘Openingsmoment’ i.v.m. start van het nieuwe schooljaar
- Luizencontrole

Donderdag 6 september

-

Vrijdag 7 september

- Roosblaadje 1 van het nieuwe schooljaar wordt verstuurd

DIRECTIE
Beste ouders en verzorgers,
Wij wensen u een hele mooie zomervakantie en hopen iedereen weer vol zin en uitgerust
op maandag 3 september terug te zien!

Wilt u uw kind(eren) de eerste schooldag hun leukste/mooiste vakantiefoto meegeven?
Wij gaan er dan een prachtige expositie van maken.
Namens het hele team van De Roos, Gert Geertsma

AFSCHEID VAN PERSONEEL
Zo tegen het einde van een schooljaar nemen we helaas ook vaak weer afscheid van
diverse (tijdelijke) personeelsleden en stagiaires waaronder ook Hans, Sylvia, Sila en Rinia.
We bedanken ze natuurlijk allemaal voor hun inzet op De Roos en wensen ze het allerbeste
in het onderwijs op hun andere werk- en stageplekken danwel met hun (pre-)pensioen.

VAKANTIES KOMEND SCHOOLJAAR 2018/2019
Onderstaand nogmaals het overzicht van de schoolvakanties en studiedagen op De Roos
voor het komende schooljaar 2018/2019. Er is nl. een wijziging in de datum van de AWBR
studiedag die in het vorige Roosblaadje stond (13 maart wordt 19 maart).
Pagina 2

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:
•
Dinsdag 19 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

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)

EXTRA HULPOUDERS GEZOCHT
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar (extra) hulpouders.
Ouderraad (OR)
De ouderraad helpt de school o.a. bij de organisatie van diverse feesten (zoals Sint, Kerst &
Zomerfeest) en wil graag OR-leden erbij. En de penningmeester van de stichting ouderraad

is op zoek naar een vervanger voor haar taken (het beheer van de inkomsten en uitgaven
van de ouderbijdragen). Mail: or@obs-deroos.nl
Medezeggenschapsraad (MR) & klankbordgroep schoolplannen
Er is ook ruimte voor nieuwe leden bij de MR. Vind je het interessant om mee te denken &
praten over het schoolbeleid en de toekomstplannen van de school? Dan is de MR of de
klankbordgroep misschien iets voor jou. Mail: mr@obs-deroos.nl
Verkeersouder
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 bij belangstelling voor een van de bovenstaande vrijwilligerstaken of voor vragen
hierover vooral contact op met Gert of met Floor.
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Informatie uit de groepen
GROEP 3

Tips voor in de zomervakantie
Zaterdag 21 juli start de grote vakantie. Zes weken geen school; geen lunchtrommels en
fruit klaarmaken, lekker vervelen en leuke dingen doen.
Hier wat tips om de tijd door te komen als je in de stad/In Nederland blijft:
• De gemeente Amsterdam heeft een evenementen website. Klik hier om te zien wat
er allemaal te doen is in de stad;
• Klik hier voor informatie over Sport en Fun tours van de gemeente;
• Bij Kidsproof is ook veel te vinden. Klik hier voor het aanbod in Amsterdam;
• Ook zijn er vaak optredens in het Vondelpark. Klik hier voor het jeugdprogramma;
• De Zimmerhoeve organiseert ook van alles, zoals bijvoorbeeld het Vrije Vogel
Festival van 23 tot 27 juli;
• Er zijn creatieve zomerkunstweken voor kinderen op het Westerdok, zie:
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•
•

•
•

http://atelierswesterdok.nl/nl/content/vakantiekunstweken
Voor Amsterdamse dagkampen in de buurt van Amsterdam, zie:
www.jeugdvakantieplan.nl
Jeugd vakantiekampen voor diverse leeftijden (zoals zeil-, taal-, programmeer-,
natuur- en musicalkampen etc.):
https://robotwise.nl/vakantiekampen/
www.vinea.nl
www.simbo.nl
Bij de Sloterplas bieden onderstaande twee organisaties zeil/kano dagkampen:
Watersport centrum Sloterplas
Zeilschool de Duikelaar
Ook musea hebben veel leuke (zomer)activiteiten. Klik hier voor meer info.

Nieuws van Kind & Motoriek
De zon schijnt weer! Een goede reden om de zon ook zelf eens te tekenen. Van deze
opdracht word je niet alleen vrolijk, maar leer je ook een goede arm- en vingersturing!
Benodigdheden:
• Wit A4 papier;
• Een zwart en een geel potlood.
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Wat ga je doen?
• Pak het papier.
• Teken met het gele potlood een grote cirkel op het papier.
• Teken vervolgens met het zwarte potlood op en rond de gele cirkel zwarte stippen.
• Trek nu een (schuine) lijn tussen de stippen op de gele cirkel en de stippen rond de
gele cirkel.
Daar is de zon!
Namens het team van Kind en Motoriek wensen wij u een hele fijne zomervakantie toe!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like
ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

