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

En volg ons ook op Twitter via: @obsroos

Belangrijke data komende periode:
Datum

Activiteit

Maandag 5 november 2018

- Alle groepen: Meedraaiweek
- Groep 7 & 8: Start mentoring project

Woensdag 7 november

- Koffie inloop voor ouders (vanaf 08:30 ouderkamer boven)
- NK1 & NK2: Start thema vervoer (met speurtocht)
- Groep 8: oudervoorlichting over VO (18:45 uur)

Donderdag 8 november

- Dag van Respect

Vrijdag 9 november

- Bezoek schoolfotograaf

Maandag 12 november

- Groepen 1/2: logopedische screening

Dinsdag 13 november

- NK1 & NK2: uitstapje vervoer met o.a. tocht rondvaartboot

Woensdag 14 november

- Koffie inloop voor ouders (vanaf 08:30 ouderkamer boven)
- Start EU-schoolfruit project (t/m 19/4/19)

Maandag 19 november

- Start Sinterklaas periode
- Start Baasthema 3: Praten & Luisteren
- Groepen 1/2: logopedische screening

Woensdag 21 november

- Koffie inloop voor ouders (vanaf 08:30 ouderkamer boven)
- Ouders groepen 1 t/m 4: Sint feesthoedjes maken (vanaf
08:30 uur in BeVo lokaal beneden)

Vrijdag 23 november

- Ouders groepen 1/2: Oudervoorlichting thema Feest (start
08:45 uur ouderkamer boven)

Maandag 26 november

- Groep 4/5: Bezoek Hortus (ouderhulp nog nodig)

Woensdag 28 november

- Koffie inloop voor ouders (vanaf 08:30 ouderkamer boven)
- Groep 6: Bezoek kinderboerderij de Pijp

Vrijdag 30 november 2018

- Roosblaadje 4 wordt verstuurd via de e-mail

DIRECTIE
Vanaf maandag 5 november begint Zita Vermesi voor twee dagen per week als Intern
Begeleider (IB) op De Roos. Zita heeft al eerder als leerkracht op De Roos gewerkt en heeft
nu haar opleiding voor IB-er afgerond. Zita zal ingewerkt worden door Marjolein en is

aanwezig op dinsdag en woensdag. Juf Marleen is vanaf vandaag met zwangerschapsverlof
en zal tot half maart niet op school zijn. We wensen Zita en Marleen veel succes en plezier.
De komende week is ook de jaarlijkse meedraaiweek. Tijdens deze week hebben ouders de
kans om mee te draaien in de groep van hun kind(eren). Het is een vorm van
ouderbetrokkenheid die ervoor zorgt dat u als ouder nog beter weet hoe het in de klas (of
bij gym, muziek of BeVo) toegaat, over welke thema’s het gaat in de groep en hoe u daar
eventueel ook thuis samen mee aan de gang kunt gaan. Mooi om te zien dat veel ouders
zich weer hiervoor hebben aangemeld.
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Met ingang van woensdag 7 november starten we (opnieuw)
met wekelijkse koffieochtenden voor ouders. Elke woensdag
van 08:30 tot ongeveer 11:00 uur is de ouderkamer (op de
bovenverdieping het laatste lokaal rechts) beschikbaar voor
ouders. De koffieochtend is voor alle ouders. We hebben
Fatima en Sima (vrijwilligers van de TSO) gevraagd om als
gastvrouw de koffieochtenden te organiseren. Het is een kans
om als ouders even gezellig koffie/thee te drinken, even bij te
praten of gewoon even op school te blijven. Als er behoefte is om geïnformeerd te worden
over een bepaald onderwerp op school dan kunt u dat aangeven en kunnen we dat bijv.
ook op de koffieochtend organiseren. We hopen dat u allemaal komt!

DAG VAN RESPECT 8 NOVEMBER
Op maandag 5 november start de nationale Week van Respect. Zie voor meer informatie:
http://www.weekvanrespect.nl/
Op De Roos organiseren we tijdens deze week altijd de zogenoemde Dag van Respect. Dit
jaar op donderdagochtend 8 november.
De landelijke themales dit schooljaar heet ‘Burgers bakken’.
We gaan hiermee in de klassen aan de slag en laten de
leerkracht en leerlingen zelf een vrije invulling geven aan dit
thema rond democratisch burgerschap; wat is ‘goed’
burgerschap eigenlijk en wat is daarvoor nodig? Een select
groepje leerlingen gekozen uit de groepen 3 t/m 8 en NK gaat
daarnaast ook echte burgers bakken in het kooklokaal en dit
daarna in de wijk uitdelen met de vraag wat de
buurtbewoner verstaat onder ‘goed’ burgerschap.

EU SCHOOLFRUIT - START 14 NOVEMBER
Vanaf 14 november t/m 19 april krijgen de kinderen van De Roos op school gratis drie
stuks groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit.
Meer info, zie hier: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voorouders.htm

De fruitdagen worden woensdag, donderdag & vrijdag.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

OVERBLIJF LUNCHPAUZE (TSO)
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Afgelopen donderdag 1 november is vanuit AKROS een nieuwe overblijf coördinator
gestart. Haar naam is Zekiye. Zij neemt de TSO taken over van Brenda die deze
werkzaamheden tijdelijk had opgepakt na het vertrek van Imke. Zekiye werkt al heel lang
bij AKROS en heeft in het verleden ook de overblijf coördinatie gedaan op andere
basisscholen.
Voor vragen over het verloop van de overblijfpauze kunt u vanaf nu met Zekiye contact
opnemen. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school van 11:45 13:15 uur. Als u haar telefonisch wilt spreken, kunt u tijdens bovengenoemde tijd bellen
met school en naar Zekiye vragen. Er volgt ws. nog een eigen mobiel nummer en een e-mail
adres waarop zij ook rechtstreeks bereikbaar zal zijn.
Voor vragen over uw overblijfcontract of over de betalingen voor de overblijf kunt u bellen
of mailen met het centraal bureau van AKROS via 020-2610500 of tso@akrosamsterdam.nl. Dat gaat niet via Zekiye.

19 NOVEMBER START BAASTHEMA 3: PRATEN & LUISTEREN
(COMMUNICATIE)
Maandag 19 november start het 3e baasthema van dit schooljaar; praten en luisteren /
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.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
De herfst is nu toch echt begonnen. De kinderen hebben kennis gemaakt met beer Olivier.
Olivier is verdwaald. Samen met Olivier ontdekken we de herfst en hopelijk vinden we de

mama en papa van Olivier weer. Vinden de kinderen eikels, kastanjes, mooie blaadjes en
andere herfstmaterialen dan zijn die van harte welkom in de klas.
Het duurt ook niet lang meer of Sinterklaas komt weer naar Nederland. Woensdag 5
december komt Sinterklaas ook op school. De kinderen van groep 1 t/m 4 dragen dan
mooie sinthoedjes. Op woensdag 21 november na de inloop hebben we uw hulp nodig bij
het maken van deze hoedjes. U bent allemaal van harte welkom beneden in het Beeldende
Vorming (BeVo) lokaal! Wij zorgen voor het materiaal en iets lekkers.
Vrijdag 23 november geeft juf Betty of juf Elin een korte uitleg aan belangstellende ouders
over de plannen en leerdoelen bij het nieuwe groep 1/2 thema Feest. Dit is vanaf 08:45 uur
tot ongeveer 09:00 uur in de ouderkamer (boven).

GROEP 3
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Inmiddels is groep 3 gestart met het eerste IPC-thema “speelgoed” en dat is al goed te zien
in de klas! De doelen waar we aan werken kunt u vinden op de IPC-muur achterin de klas.
Gaandeweg zullen hier ook werkjes van de kinderen komen te hangen. Door middel van
deze IPC-muur kunnen we zien aan welke leerdoelen we werken. De lessen van IPC zullen
veelal op maandagmiddag worden gegeven. De afsluiting van het thema speelgoed is
vrijdag 21 december. Dat duurt nog even maar u bent hiervoor allen van harte uitgenodigd
dus noteer het vast in uw agenda!
Aanstaande maandag (5 november) zullen we tijdens de IPC-les vragen voor een interview
bedenken. Dit interview nemen de kinderen mee naar huis. Ze zullen de vragen gaan stellen
aan opa, oma, papa of mama (speelgoed van vroeger). Wilt u ervoor zorgen dat vrijdag 9
november het interview is afgenomen en de antwoorden weer terug zijn op school? Als het
kan graag een foto van het speelgoed (of het speelgoed zelf!) meegeven naar school.
Hartelijk dank!
Wat fijn dat we een aantal van u volgende week mogen ontvangen tijdens de
meedraaiweek.

GROEP 4/5
Het is elke week weer spannend of het schoolzwemmen door gaat. Zonder
ouderbegeleiding kunnen de kinderen níet vertrekken. Als elke ouder zich inschrijft, bent u
eens in de 4 maanden aan de beurt, dat moet toch mogelijk zijn?
We zijn gestart met het IPC onderwerp “chocola”. In uw mail kunt u lezen hóe veelzijdig dit
onderwerp is; ontdekkingsreizen naar Peru, de Azteken, de groei van cacaobonen, fair
trade kinderarbeid… De kinderen hebben een beetje mogen ervaren wat kinderarbeid kan
zijn. Juf Gudrun is blij met haar fris gewassen sokken, met dank aan de klas! Maandag 26
november gaan we naar de Hortus, er is nog ouderbegeleiding nodig voor dit mooie
bezoek, een feestje om mee te gaan, geeft u het door?

GROEP 6/7/8
Dit keer geen nieuws (of al gedeeld met de ouders van de desbetreffende groep via Parro).

NIEUWKOMERS - NK1 & NK2
Deze week zijn er weer nieuwe kinderen gestart, leuk, fijn dat jullie er zijn!
NK1: Mohamad, NK2: Maha & Malak. WELKOM!
Helaas zijn Zine Eddine en Amine verhuisd. Liana heeft het programma afgerond en is
uitgestroomd naar haar stamschool.

Afgelopen maandag zijn we gestart met het schoolzwemmen. Kinderen in de leeftijd van
groep 5 en hoger krijgen van de gemeente deze gratis zwemlessen aangeboden. Het ging
hartstikke goed, de kinderen zijn ingedeeld op niveau en hebben een goede les gehad.
Dinsdag zijn we naar de voorstelling ‘Robotje’ in theater ‘De Krakeling’ geweest. Een super
voorstelling, helemaal zonder taal! Voorafgaand aan de voortelling hadden de kinderen ter
voorbereiding al twee gastlessen theater gekregen. Vandaag hebben we nog een gastles
gehad, ter afsluiting.
We zijn inmiddels twee weken gestart met het thema ‘Wonen en vervoer’. Dinsdag 13
november gaan we de binnenstad van Amsterdam verkennen. We gaan de verschillende
vormen van openbaar vervoer verkennen: tram, bus en hopelijk ook de veerpont.
Daarnaast gaan we over de grachten van Amsterdam lopen om de verschillende huizen en
gebouwen te bekijken. Het hoogtepunt van de dag is de RONDVAARTBOOT! We maken
een tour van ongeveer een uur, en bekijken de stad vanuit een ander perspectief.
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Volgende week woensdag start de meedraaiweek. Van 7 november t/m 14 november kunt
u een kijkje in de klas nemen en meedoen met de les. U kunt zich hiervoor inschrijven bij de
leerkracht, er hangt een lijst op de deur van de klas.
We willen graag een huis gaan knutselen. Hiervoor hebben we schoenendozen nodig. Heeft
u thuis schoenendozen over? Graag meegeven aan uw zoon of dochter.
Woensdag 7 november starten we het tweede deel van het thema, vervoer. We starten
deze dag met een speurtocht door de wijk. Een mooie manier om de omgeving te
verkennen.

Nieuws van Kind & Motoriek

(Eline, aanwezig op de donderdag)

“Motoriek-weetje van de maand”:
De tabletnek en iPad-rug
Wist u dat kinderen steeds vaker last hebben
van een ‘’Tabletnek” of “IPad-rug’’?
Door het gebruik van tablets, IPad’s en smartphones zitten kinderen steeds vaker en langer
in een voorovergebogen houding. Door deze houding worden de rugspieren niet
geactiveerd om het bovenlichaam rechtop te houden, wat resulteert in slappe rugspieren.
De kinderoefentherapeuten van Kind en Motoriek zijn
gespecialiseerd in het behandelen van houding- en
bewegingsklachten bij kinderen. Maar thuis kunt u hier ook
eenvoudig wat aan doen:
Laat uw kind op de buik, op de grond, op de IPad werken i.p.v.
zittend op de bank. Door op de buik te liggen worden de rugspieren
veel meer gestimuleerd!

Zoekt u een leuke educatieve app voor op de IPad? Download dan de app ‘Patchimals’. In
deze app wordt uw kind op een leuke manier uitgedaagd om de schrijfbewegingen te
oefenen. De app is te vinden via de Apple app store en Google Play.
Voor meer informatie over houding- en bewegingsklachten bij uw kind kunt u terecht bij de
kinderoefentherapeut op uw school.
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips
ontvangen? ‘Like’ ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek
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