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Datum

Activiteit

Maandag 15 januari 2018

- Groepen 1 t/m 8: 2e toetsweek

Dinsdag 16 januari 2018

-

Woensdag 17 januari 2018

- Start Baasthema 3: Praten & Luisteren / Communicatie
- Groepen NK: Kooklessen
- Ouder PR-klankbordgroep bijeenkomst (19:30 uur)

Donderdag 18 januari 2018

- MR-vergadering (19:30 uur)

Vrijdag 19 januari 2018

- Groep 6: Schooltuinen binnenles
- Groep 5 & 7: Groepspresentatie
(voorstelling start 13:15 uur)

Maandag 22 januari 2018

- Nieuwkomers: start thema Beroepen

Dinsdag 23 januari 2018

- Uiterste inschrijf/betaaldatum NSA

Woensdag 24 januari 2018

- Groepen NK: Kooklessen
- Start Nationale Voorleesdagen met voorleesontbijt

Donderdag 25 januari 2018

- Open avond voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken, start 19:45 uur. Geef het door!

Vrijdag 26 januari 2018

-

Maandag 29 januari 2018

- Groepen 1/2: Start Piramide thema Ziek & Gezond

Dinsdag 30 januari 2018

-

Woensdag 31 januari 2018

- Ouders groepen 1/2: Piramide & VVE-thuis
ouderbijeenkomst thema Ziek & Gezond (08:45 uur start)
- Open dag van de voorschool & de groepen 1/2
(van 9:30-12:00 uur) (Belangstellende ouders die nog een voorschool
danwel een basisschool zoeken kunnen even in de voorschool van AKROS
en/of in de groepen 1/2 meekijken. Geef het door!)

Donderdag 1 februari 2018

-

Vrijdag 2 februari 2018

- Warme Truiendag, zie: www.warmetruiendag.nl
- Roosblaadje 6 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
Namens het team van De Roos wens ik u een gelukkig en gezond 2018. Na twee weken
kerstvakantie zijn wij allemaal lekker uitgerust en weer vol enthousiasme en goede moed
begonnen. Het was natuurlijk even wennen om weer vroeg op te staan en de neiging om de
wekker uit te zetten was maandagochtend nog groot. Inmiddels zijn we een paar dagen
onderweg en weer gewend aan het ritme.
Vanaf komende maandag 15 januari beginnen we met een aanpak om weer allemaal op tijd
te beginnen. U heeft hierover al een mail via Parnassys ontvangen. We koesteren op De
Roos het feit dat veel ouders nog even op school blijven nadat ze de kinderen hebben
gebracht, dat willen we zeker niet kwijtraken. Het gaat er vooral om dat we met z’n allen op
tijd (08:30 uur) starten.
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De komende weken staan in het teken van de toetsen, altijd weer een spannende en
inspannende tijd voor de kinderen en voor de leerkrachten. De toetsresultaten zijn voor
ons vooral van belang om te weten waar we als school nog extra energie in moeten steken.
Het is voor ons informatie die we gebruiken om zoveel als mogelijk die ondersteuning aan
elk kind te geven om het beste uit zichzelf te halen.
Vanaf maandag 17 januari tot de zomervakantie gaat juf Julia met zwangerschaps- en
ouderschapsverlof. Julia wordt vervangen door juf Lionne.
Afgelopen maandag zijn twee nieuwe leerkrachten gestart: De eerste is Elin Crone. Zij is
voor een aantal van u wellicht een bekende omdat zij vorig schooljaar ook al op De Roos
werkte. Juf Elin gaat vijf dagen per week groep 1/2B overnemen van juf Hannah die tot de
zomervakantie op reis gaat. Marleen Hoeksema is de tweede nieuwe leerkracht. Zij zal in
eerste instantie op maandag, dinsdag en vrijdag de Nieuwkomers 2 klas onder haar hoede
nemen. We wensen alle drie de ‘juffen’ veel plezier en succes.
Op donderdag 15 maart om 19:30 organiseren we een ouderavond. U ontvangt nog een
uitnodiging met een agenda. Maar hou deze avond vast vrij, want het wordt interessant en
leuk!!

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
In week 6 (vanaf dinsdag 6 februari 2018) begint het 2e blok van de meeste naschoolse
activiteiten in ons schoolgebouw. Er is weer een leuk aanbod. Vandaag zijn de
aanmeldformulieren uitgedeeld. U kunt daarop lezen waar de activiteiten over gaan.
Inschrijfbriefjes met 5 euro kunt u bij de directeur of bij Floor inleveren.
Aanmelden kan ook digitaal. Dit heeft de voorkeur boven aanmelden via het papieren
aanmeldformulier. Dit kan via: https://www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl/
(U kunt ook kijken op onze eigen schoolwebsite voor meer informatie: http://www.obsderoos.nl/page/nsa)

LAATSTE LES ATELIERGROEP
Deze vrijdag 12 januari was alweer de laatste les van de Ateliergroep. Kinderen uit de
groepen 5, 6, 7 en de Nieuwkomers hebben vijf weken lang ontzettend hard gewerkt aan
een zelf verzonnen opdracht. Tijdens de expositie van de werken ziet u parfumdozen,

landschappen, zelfportretten, make-uptafels en linoleumsneden voorbij komen. U kunt de
expositie een aantal weken bekijken in de verschillende gangen van de school.

17 JANUARI START NIEUWE BAASTHEMA: 'COMMUNICATIE'
Tijdens dit thema hebben we het over communicatie. Conflicten ontstaan vaak vanuit
slechte communicatie en bestaande conflicten kunnen erger worden van slechte
communicatie. Goed kunnen communiceren staat daarom centraal bij het oplossen van
conflicten, bovendien zijn communicatieve vaardigheden nodig om het sociale klimaat in de
klas en op school te versterken.
De kinderen leren goed te luisteren, laten zien dat ze luisteren, iets kunnen samenvatten,
letten op non-verbale communicatie, duidelijk zijn in wat je wilt en wat je niet wilt, enz.

VOEDSELBANK INZAMELING NOG T/M 19 JANUARI
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Voor de kerstvakantie zijn we begonnen met het inzamelen van
eten voor de voedselbank in Amsterdam. De voedselbank is een
liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan
hen die zelf financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun
levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van
voedsel. Zie voor meer informatie:
http://www.amsterdam.voedselbank.org/.
De kinderen van groep 5 hebben ook
zelfgemaakte flyers hiervoor uitgedeeld
aan ouders.
U kunt nog t/m vrijdag 19 januari a.s. lang
houdbaar voedsel inleveren indien u dat beschikbaar heeft. U kunt
dit in de witte kartonnen doosjes die o.a. in de hal staan stoppen.
(Meer lege doosjes om te vullen zijn evt. ook bij Floor bij te halen.)
Na 19 januari gaan wij het ingezamelde voedsel naar de
voedselbank brengen.

PR KLANKBORDGROEP BIJEENKOMST 17 JANUARI
Vorig schooljaar heeft een groepje ouders op eigen initiatief in de avonden samen met een
paar teamleden gesproken over o.a. de speerpunten van onze school en het promoten van
de school in de wijk. Dit is de zogenoemde PR-klankbordgroep. Zij hebben o.a. actief
meegedacht over hoe we onze school nog beter zichtbaar zouden kunnen krijgen bij ouders
met jonge kinderen die nog op zoek zijn naar een basisschool. De nieuwe schoolflyer, foto’s
en een film (zie: https://vimeo.com/223898077) zijn hier bijvoorbeeld ook resultaten van
geweest. Woensdagavond 17 januari komen we (Gert en Floor) in de avond weer met een
aantal van deze ouders bijeen om hierover verder in gesprek te gaan. Vindt u het
interessant om vanaf dit schooljaar ook in deze klankbordgroep mee te praten? Meldt u
dan aan via: f.bork@obs-deroos.nl.

TSO (OVERBLIJF)
Als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een nieuwsbrief van AKROS, de organisator
van de overblijf hier op school, over de laatste stand van zaken bij de overblijf.

VERKEERSACTIE ‘SHINE’ 22 T/M 26 JANUARI
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In de week van 22 t/m 26 januari is de jaarlijkse veilig verkeer actie. Dit is al een aantal jaar
een initiatief van Annelies, de moeder van Ravi (uit groep 1/2B) en Joy (uit groep 7). Het
doel van de actie is alle verkeersdeelnemers die vaak hier langskomen weer laten weten
dat hier veel kinderen lopen en dat ze voorzichtig moeten zijn en onze leerlingen zelf
bewust maken van hoe belangrijk het is goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
Uw hulp is hierbij nodig!
Van 08:10 - 08:30 uur kunt u helpen, u krijgt een felgeel jasje en helpt
mee over te steken, weggebruikers bedanken of attenderen op
gevaarlijk gedrag. Een kleine inspanning voor een nuttige zaak. U kunt
u aanmelden om een dag te helpen door uw naam te schrijven op
het formulier in de hal. Meer info? Annelies: verkeersouder
At76@hotmail.com / 06-14484968.
Voor de leerlingen is er een wedstrijd wie al deze dagen het meest
origineel verlicht naar school komt, moedig dat a.u.b. ook aan!
Waar we samen sowieso altijd op kunnen letten, is:
- op de stoep lopen we, ook met de fiets aan de hand;
- binnen het schoolhek wordt niet gefietst;
- fietsen zetten we netjes in een rek of op een standaard op een plek waar hij
niemand in de weg staat;
- bij oversteken kijken we goed beide kanten op, we lopen rustig de weg over en
rennen niet. Oversteken bij een zebrapad geven we duidelijk aan;
- we bedanken wanneer iemand rekening houdt met ons.

NATIONALE VOORLEESDAGEN 24 JANUARI T/M 3 FEBRUARI
Van 24 januari t/m 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. In deze periode zijn er na
schooltijd en in het weekend veel leuke extra voorleesactiviteiten voor kinderen in diverse
bibliotheken en boekhandels. Zie:
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/ en voor
activiteiten van de bibliotheken, zie:
https://www.oba.nl/jeugd/nationale-voorleesdagen-2018.html
Ook op de Roos besteden we hier natuurlijk aandacht aan.
Woensdag 24 januari hebben we weer het voorleesontbijt in
alle klassen. Die dag nemen de groepen 3 t/m 8 een ontbijtje
mee van thuis naar school en mogen alle kinderen (en
leerkrachten) ook in pyjama naar school. Voor de groepen 1/2
wordt een ontbijtje geregeld door school met hulp van de klassenouders. Tijdens het
ontbijt worden we dan allemaal heerlijk voorgelezen.

OUDERKAMER
Deze week hebben zowel de ouders van de voorschoolgroep als ouders van de twee
kleutergroepen weer ouderbijeenkomsten gehad rond het nieuwe Piramide thema
Kleding. Fijn om te zien dat er altijd een groot aantal ouders naar deze bijeenkomsten
komt! We merken dat ouders het ook prettig vinden om na afloop van deze voorlichtingen
meteen hun andere vragen over schoolzaken te kunnen stellen en dat het een leuk
moment is om andere ouders te ontmoeten/spreken.
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De eerstvolgende Piramide ouderbijeenkomsten zijn:
 Groepen 1/2: Woensdag 31 januari (zie voor nog meer data: http://www.obsderoos.nl/page/groepen1-2)
 Voorschool AKROS: Dinsdag 20 februari
Samen met de ouder & kindadviseur (OKA), Jonne Korzilius, zijn een aantal andere
ouderbijeenkomsten gepland rond opvoedthema’s. Meer informatie over de inhoud volgt
in toekomstige Roosblaadjes. Wel handig om de data vast te weten:
 Dinsdag 13 februari (08:30 - 09:30 uur): Koffie inloop samen met de ouder & kind
adviseur. Leer Jonne wat beter kennen en stel al je (kleine) opvoedvragen aan haar;
 Woensdag 4 april (08:30 - 10:00 uur): Thema bijeenkomst over het zelfbeeld van
kinderen (en daarmee samenhangend tips rond evt. faalangst, weerbaarheid en
zelfvertrouwen);
 Woensdag 23 mei (08:30 - 10:00 uur): Thema bijeenkomst over mediawijsheid.
De keuze voor deze onderwerpen is gemaakt mede naar aanleiding van de enquête van de
OKA die eerder dit schooljaar naar alle ouders is gemaild. Bovenstaande twee thema’s
waren het meest gewenst. De enquête is ingevuld door 25 gezinnen. Hiervan heeft 52,2 %
van de respondenten aangegeven meer te willen weten over faalangst, zelfbeeld &
zelfvertrouwen en 47,8 % over media wijsheid. Ook kwam uit de enquête dat de overgrote
meerderheid van de ouders een voorkeur heeft voor voorlichtingen op de
woensdagochtend.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
De beste wensen nog voor 2018! We zijn dit jaar weer fijn begonnen! Juf Elin is deze week
begonnen in groep 1/2B en dat gaat heel goed! Vanaf maandag zal juf Elin de juf zijn voor
groep 1/2B. Juf Hannah viert vrijdag 2 februari haar laatste dag.
We zijn gestart met het thema Kleding. Binnenkort is het onze beurt om de hal aan te
kleden dus we gaan er de komende weken wat moois van maken! Graag willen we jullie
vragen om lappen stof, bandjes, veters en knopen mee te nemen naar school waar we
mooie kledingstukken van kunnen ontwerpen. Ook zou het fijn zijn als iedereen een groot
T-shirt of overhemd mee kan nemen zodat we die kunnen pimpen.
In het tussenlokaal willen we een heuse kledingwinkel beginnen. Als jullie nog oude kleding
over hebben dan zijn we daar ook erg blij mee! Dit mag zowel winter- als zomerkleding zijn
en zowel groot als klein.
Vanochtend heeft juf Hannah namens beiden groepen in de ouderkamer een
oudervoorlichting gegeven over het nieuwe thema Kleding. U kunt meer
achtergrondinformatie vinden en de Piramide ouderbrochure lezen en bijv. leuke
speel/werkbladen voor thuis uitprinten via deze link: http://www.obsderoos.nl/page/piramide-thema-kleding

GROEP 3
Voor u allemaal nog de beste wensen voor 2018! Na een heerlijke vakantie zijn we deze
week weer volop aan de slag gegaan.
Thema 5 van Lijn 3 hebben we afgerond en starten volgende week met thema 6; "het is
feest". Informatie over wat we allemaal leren tijdens dit thema kunt u in de klas vinden (op
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de muur hangen de doelenkaarten en op de rekenkast ligt een uitdraai met welke letters er
per thema worden aangeboden)
Bij rekenen gaan we verder met geldrekenen. We leren antwoord te geven op de vragen
zoals: ‘Op welke manieren kan ik 18,- euro betalen?’
Afgelopen donderdag zijn we gestart met het nieuwe thema voor IPC. Elke
donderdagmiddag zullen we de komende weken gaan leren over de sterren en planeten.
Ook is de periode na de kerstvakantie een "toetsmoment" in het schooljaar. Deze week zijn
we gestart met het afnemen van DMT en de woordenschat toets. De toetsen Spelling en
rekenen en AVI worden in groep 3 afgenomen in week 6. (dit wijkt af met de rest van de
school i.v.m. lesstofaanbod)
Over deze resultaten kunnen we het hebben tijdens het rapportgesprek. Deze gesprekken
zullen waarschijnlijk iets verschoven worden i.v.m. het afnemen van de spelling- en
rekentoets. Uiteraard probeer ik u hierover z.s.m. te informeren. Ook ontvangt u van mij
voorafgaand aan dit gesprek weer een korte vragenlijst. Wilt u ondertussen meer
informatie over de toetsen in groep 3 dan kunt u eens een kijkje nemen op onderstaande
site: https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-3/cito-toetsen/
U kunt uw kind weer aanmelden voor NSA. Dit keer is dat voor groep 3 "Circusparade".
De aanmeldingen verlopen iets anders dan u gewend bent:
 aanmelden online (voorkeur) of via het inleveren van de antwoordstrook + 5 euro;
 antwoordstrook + 5 euro inleveren bij Gert of Floor;
 Pas na de uiterlijke inschrijfdatum (23 januari) wordt bekend of alle aangemelde
kinderen ook kunnen deelnemen!
Alle kinderen eten tijdens de korte pauze wat fruit. Heel fijn! Ook tijdens de overblijf
zouden we graag een gezonde lunch zien. Donuts, croissantjes, koek, snoep etc. kunnen
tijdens de overblijf niet genuttigd worden.
Van 24 januari tot en met 3 februari zijn er weer de nationale voorleesdagen. Ik zou het
leuk vinden als er ook ouders zijn die bij ons in de klas komen voorlezen. Wanneer u dit zou
willen kunt u dat bij aangeven. Samen kunnen we dan een afspraak maken over de dag,
tijdstip en het boek,

GROEP 4
De beste wensen voor het nieuwe jaar! Een mooi moment voor wat goede voornemens in
de klas. Een paar dingen zijn weer een beetje in de vergetelheid geraakt, ook bij mezelf
soms. Dus bij deze een paar puntjes.
Gezond eten, altijd een goed begin na de 'zware' kerstweken. Er zijn af en toe kinderen die
snoep meenemen naar school. Dat is echt niet de bedoeling. Voor de rest wordt er gezond
gegeten in de pauzes. Maar het drinken kan nog beter. Water of melk is echt het beste, één
sapje kan ook best, maar geef kinderen geen limonade mee.
De meiden zijn druk bezig in de weer met het lakken van nagels. Dat is allemaal heel
onschuldig en gezellig, ik heb zelf ook nog de eer gehad met blauwe nagels rond te mogen
lopen na subliem lakwerk van Cynthia en Israe, maar toch het verzoek geen make-up meer
mee te geven naar school. Het ruikt nogal sterk en leidt de kinderen af.
Wel graag sloffen mee naar school! Mijn voornemen is om te zorgen voor een schoner
lokaal. Daar ze zijn we mee gestart door voor de vakantie het lokaal van boven tot onder te
boenen met de klas. Om dat zo te houden wil ik kinderen hun schoenen laten uittrekken.
Dat is ook nog eens beter voor de voeten.

En tot slot, de goocheltrucs en circustrucjes. Elke dag worden we vermaakt door kinderen
met trucjes, moppen en fopperijen. Heel leuk, dus graag meer van dat!

GROEP 5
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Vrijdagmiddag 19 januari de groepspresentatie en weet u... ik ben nét zo benieuwd wat u
te zien en horen krijgt als u. Juffrouw Maritza, een heuse drama docente, is deze week met
de kinderen gestart rond het thema: Zij maakten het verschil.
U heeft in de klas kunnen zien en u heeft vást aan uw kind al gemerkt, dat het onderwerp
leeft onder de kinderen. De kinderen hebben gemaild met De Nieuwe Kerk: "We have a
dream" met de vraag of er rondleidingen worden gegeven, omdat wij zo met dit onderwerp
bezig zijn. Ze hebben ook uitgerekend of een bezoek nog binnen het klasse budget valt.
Maandag 5 februari is de laatste keer zwemmen voor de kinderen met een diploma, de
anderen gaan door met de zwemlessen. Over dit onderwerp is een brief mee naar huis
gegeven.
P.S.: De tafel van 7 is aan de beurt, oefen de tafel samen lekker hardop bijvoorbeeld
onderweg naar school!

GROEP 6
Vanaf deze week zullen jullie juf Lionne tegenkomen in de klas. Juf Lionne vervangt juf Julia
tijdens haar zwangerschapsverlof. Juf Lionne zal op woensdag, donderdag en vrijdag voor
de klas staan. Meester Hans op de maandag en dinsdag. Hieronder zal juf Lionne zich kort
voorstellen. Als jullie meer over haar willen weten, zijn jullie altijd welkom in de klas.
Hoi! Ik ben juf Lionne. Jullie hebben me vast wel eens zien lopen in de school, ik werk al een
tijdje op De Roos en dan vooral in de nieuwkomersklassen. Vorig jaar heb ik in april ook een
kindje gekregen en daarna heb ik extra ouderschapsverlof opgenomen. Nu ga ik weer
beginnen met werken. Naast mijn baby Linde heb ik nog twee dochters, Emma van 5 en
Julia van 3. Ik woon in Alkmaar samen met mijn kinderen, mijn man Jeroen en onze twee
katten.
Juf Julia neemt op maandag 15 januari afscheid van de klas en is nog op school tot vrijdag
19 januari.
Vrijdag 19 januari gaan we naar de schooltuinen. De leerlingen worden 's ochtends naar de
schooltuinen (Blijdestijn Schooltuin, Staalmeesterslaan 435) gebracht door de ouders. De
les begint om 08:30 uur (dus wees daar op tijd!)! De volgende schooltuinlessen
(binnenlessen) zullen zijn op vrijdag 9 februari en vrijdag 9 maart. Vanaf april zal er op
iedere vrijdag een buitenles zijn!

GROEP 7
Wij zijn in de klas begonnen met 'Discussiëren kun je leren'. De eerste vijf maandagen van
dit jaar krijgen wij les van juf Lian. Ze leert ons je mening bedenken, geven en luisteren naar
de ander. We discussiëren over online veiligheid & social media, omgaan met emoties en
discriminatie. Aan het einde van deze vijf lessen zullen we een dabattopper uit onze groep
kiezen die naar de voorronde van de Debatbattle in De Balie mag. De rest van de klas gaat
dan mee als publiek en om aan te moedigen!
Vrijdag 19 januari geven wij onze groepspresentatie, we laten dan zien wat we geleerd
hebben met de dramalessen. Komt u kijken?

GROEP 8
We zijn deze week begonnen met de midden groep 8 toetsen. Eind deze maand zal er een
definitief advies komen, spannende tijden dus!
Het is belangrijk dat u zich goed oriënteert op verschillende middelbare scholen. Houdt u er
rekening mee dat deze week al verschillende open dagen & avonden zijn van de VO
scholen? Deze open dagen zijn te vinden in de gids die u op de informatieavond van ons
heeft gekregen. En via deze website:
http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/vo/opendagen
Hierbij nog een andere handige link voor een overzicht van middelbare scholen in
Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/

NK1 EN NK2
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We zijn aan het einde gekomen van het thema feest. We hebben volgende week een
herhaalweek. Donderdag 18 januari hebben de kinderen een toets van het thema.
We hebben een nieuwe juf voor NK2. Juf Marleen. Fijn dat je er bent Marleen, welkom. Juf
Marleen werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Hester werkt op dinsdag en woensdag.
Hieronder stelt Marleen zich voor:
Mijn naam is Marleen Hoeksema. Deze week ben ik begonnen bij de nieuwkomers 2. Wat
een geweldige groep! De afgelopen 3 jaar heb ik in Sydney gewoond, waar ik juf was op de
Nederlandse School. Sinds een paar weken woon ik in Amsterdam. In het weekend en in
mijn vrije tijd geniet ik van onze mooie hoofdstad. Ik heb ontzettend veel zin om, samen met
Hester, aan de slag te gaan met de kinderen van nieuwkomers 2. Veel ouders heb ik de
afgelopen week al ontmoet. Kom gerust de klas even binnen voor een praatje.
We hebben ook weer een aantal nieuwe leerlingen:
NK1: Welkom Maximiliano, Ishmita, Osman en Taybe!
NK2: Welkom Can en Rian!
We hebben afgelopen woensdag een hele leuke kookles van Juf Hedwig gehad. We hebben
oliebollen en erwtensoep met roggenbrood gemaakt. De komende twee woensdagen
hebben we wederom kookles!
Maandag 22 januari starten we met het thema Beroepen.
De kinderen kunnen thuis ook oefenen met het Nederlands. Hiervoor heeft u een overzicht
met alle websites, gebruikersnamen en wachtwoorden gekregen. www.hzs-digitaal.nl www.rekentuin.nl - www.taalklas.nl - www.bloon.nl - www.gynzykids.nl

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

