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Belangrijke data komende periode t/m 8 februari 2019:
Datum

Activiteit

Maandag 14 januari 2019

- Start Baasthema 4: Ruzie Oplossen (Mediatie)
- Groepen 3 t/m 8: Start toetsweken

Dinsdag 15 januari 2019

- Groepen NK1 & NK2: Bezoek NEMO

Woensdag 16 januari 2019

- Open ochtend voor belangstellende ouders met kinderen
van 0 tot 4 jaar die nog een basisschool zoeken; geef het
door! (start: 09:00 uur)
- Wekelijkse koffie inloop voor ouders (v.a. 08:30 uur)

Donderdag 17 januari 2019

- Voorschool: Ouder & Kind activiteit thema Kleding (tijdens
inloop van 08:30 - 09:00 uur)

Vrijdag 18 januari 2019

- Directie (nieuwjaars) koffie inloop (v.a. 08:30 uur)

Woensdag 23 januari 2019

- Wekelijkse koffie inloop voor ouders (v.a. 08:30 uur)
- Start Nationale Voorleesdagen
- Open dag van de voorschool van AKROS (09:30-12:00 uur)

Vrijdag 25 januari 2019

- Oudervoorlichting Rekenonderwijs van juf Gudrun (v.a.
08:35 uur)
-Groepen 1/2A, 1/2B & 3: Groepspresentatie (start: 13:00
uur)

Woensdag 30 januari 2019

- Wekelijkse koffie inloop voor ouders (v.a. 08:30 uur)
- Groep 8: Adviesgesprekken
- Laatste mogelijke dag om uw kind aan te melden voor een
naschoolse activiteit van het 2e blok van AKROS

Maandag 4 februari 2019

- MR-vergadering (19:30 uur)
- GMR-vergadering (19:00 uur)

Woensdag 6 februari 2019

- Wekelijkse koffie inloop voor ouders (v.a. 08:30 uur)

Vrijdag 8 februari 2019

- Groep NK1 & NK2: Groepspresentatie (start: 13:00 uur)
- Roosblaadje 6 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE INFO
Beste ouders allereerst de beste wensen voor 2019. Afgelopen maandag zijn we na twee
weken vakantie weer fris en uitgerust begonnen en hebben er veel zin in. Op vrijdag 18
januari is er vanaf 08:30 uur weer een directie (nieuwjaars-) koffie inloop. U bent dan van
harte uitgenodigd om met mij van gedachten te wisselen, vragen te stellen of gewoon even
gezellig bij te praten. Ook is er ook in het nieuwe jaar weer elke woensdag vanaf 08:30 een
koffie inloop voor ouders georganiseerd door de overblijfmoeders Fatima en Sima.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester voor de stichting Ouderraad van De
Roos. Het kost gemiddeld ongeveer 2 uur per maand om deze functie te vervullen en u
hoeft geen financiële achtergrond te hebben. Veel mensen denken dat het te moeilijk is,
maar de financiën van de ouderraad zijn in principe niet moeilijker dan de financiën van
een gemiddeld huishouden.
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Afgelopen donderdag zijn we gestart met de tweede ronde van het
donderdagmiddagcircuit. De kinderen hebben weer zelf ingetekend en we hebben
geprobeerd zoveel als mogelijk ieders wensen te kunnen vervullen. De activiteiten zijn de
komende 10 weken: natuur & milieu, beeldend, tekenen, fotografie, ontwerpen, textiel,
schaken, DJ cursus, dans, kickboxen en boetseren.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR ALLE OUDERS
Vrijdagochtend 25 januari: Oudervoorlichting over rekenonderwijs
Op vrijdag 25 januari om 8:35 uur wordt er in de
ouderkamer (boven einde gang rechts) een workshop
gegeven door juf Gudrun over het rekenonderwijs op De
Roos. Het doel van deze workshop is om duidelijk te maken
welke reken leerstof we wanneer aanleren bij de kinderen
zodat je ook thuis op een juiste manier kan ondersteunen.
Het aanleren van rekentrucjes van vroeger kan leuk zijn
maar kan ook heel verwarrend en schadelijk zijn voor de
kinderen. Iedereen is welkom en we maken er een rekenrijk uurtje van!

Baas in Eigen Soap thema: Ruzies oplossen (mediatie)
We gaan in alle groepen vanaf maandag 14 januari weer met een nieuw Baas thema
starten. In deze periode staat mediatie centraal: Conflictbemiddeling met behulp van een
neutrale derde partij. Een van de uitgangspunten van Baas in Eigen Soap is dat leerlingen
zelf verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld voor de sfeer in de school en de klas, zoals
het zelf leren oplossen van (kleine) ruzies en andere problemen. Een aantal leerlingen van
groep zeven en acht zijn ook opgeleid als mediator. Een geselecteerde groep volgt deze
opleiding en helpt daarna met het oplossen van conflicten.

Naschoolse activiteiten (NSA) 2e blok
In week 9 (dit is vanaf maandag 25 februari 2018) beginnen de meeste naschoolse
activiteiten van het 2e blok in ons schoolgebouw. Een aantal nieuwe sportactiviteiten

(balsporten en tennis) start al wat eerder. Dit is een aanbod in ons gebouw van onze
partner AKROS en van de gemeente Amsterdam (afdeling sport). Dus niet van school zelf.
U kunt kijken op onderstaande website voor meer informatie en voor aanmelden, zie:
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
Kies op deze website rechtsboven door te klikken op de bovenste blauwgroenige balk eerst
onze schoolnaam: ‘Basisschool De Roos’. Dan ziet u het complete NSA aanbod binnen onze
eigen school. Vervolgens kunt u via de paarse balk direct daaronder de juiste groep/het
leerjaar waar uw kind in zit kiezen. Bij de activiteit zelf ziet u als u naar beneden scrolt
vervolgens onderaan een zwart balkje met de tekst “Schrijf je IN!” en een blauw potloodje.
U kunt u daar weer op klikken en zo uw kind online aanmelden en betalen.
Een flyer van AKROS wordt binnenkort ook uitgedeeld/gemaild. Aanmelden (graag online)
kan t/m 30 januari 2019.
Let op: aanmelden is nog geen directe garantie op een plek. Bij overinschrijving zal er
geloot moeten worden.
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Dramalessen in combinatie met groepspresentaties
Vorig schooljaar zijn we gestart met een Leerlijnlab (LLB) van Mocca. Het LLB is onderdeel
van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Met een LLB nemen kinderen deel aan culturele activiteiten in een
doorlopende leerlijn binnen een bepaalde discipline of een leerlijn die vakoverstijgend, vak
integrerend of multidisciplinair is. Elke school kan zelf een keuze maken hoe dit in te
praktijk te brengen. Het Roosteam heeft er voor gekozen om ons te gaan richten op het
geven van dramalessen ter voorbereiding van een groepspresentatie. Hier krijgen wij hulp
bij van theaterdocent Maritza. Maritza heeft vorig schooljaar vier dramalessen in de klassen
gegeven. Tijdens deze lessen stond het IPC thema centraal en werd er toegewerkt naar een
presentatie.
Dit jaar zal Maritza een coachende rol op zich gaan nemen. Zij zal vanaf half januari de
leerkrachten coachen in het geval van dramalessen en het creëren van een
groepspresentatie. Tevens zal het thema van IPC centraal staan.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
Het wordt bij ons in de klas al een echte dinowereld. Er mag nog
meer bij. Dus heeft u thuis boeken of dino’s? Het is welkom!
Vrijdag 25 januari hebben we de groepspresentatie in het
speellokaal. Komt u ook kijken? Het begint om 13:00 uur.
Na de dino’s mogen de kinderen zelf een thema verzinnen. Wij
zijn benieuwd.

GROEP 3
Vrijdag 25 januari zal groep 3 een groepspresentatie geven in het speellokaal. Je bent van
harte uitgenodigd om te komen kijken. Samen met de moeder van Tremé, Monique, is er in
de klas hard gewerkt aan een dans over Egypte. Wij hopen u dan graag te zien!
Deze week zijn we begonnen met een nieuw IPC thema ‘De verhalen die mensen vertellen’.
Als voorbereiding hierop hebben we het Tropenmuseum bezocht. We gaan in de klas onder

andere aan de slag met fabels en sprookjes! In verband met deze groepspresentatie zal het
IPC thema niet afgesloten worden met een eindpresentatie in de klas.
Aanstaande maandag starten we met de Cito toets woordenschat. In de eerste week van
februari zullen de spelling en reken cito toetsen worden afgenomen.
Ook starten we komende week met een nieuw thema van Lijn 3 ‘het is feest!’.

GROEP 4/5
De kinderen waren heel blij met hun mooie presentatie. In de teamagenda stond dat onze
volgende groepspresentatie 15 maart is. Dat wordt vrijdag 22 maart, zo ook die van groep
7. In de groep wordt de komende tijd de tafel van 7 aangeboden, we merkten vanmorgen
dat de helft van de groep deze al kende, maar dat er óók kinderen waren die er voor het
eerst over nadachten. Het leren van de tafels uit je hoofd kan alleen door veel te oefenen
en dat hoeft niet thuis, maar kan ook als je buiten loopt, of om de beurt een som noemt,
of… andere manieren. Rekentuin kan er natuurlijk bij helpen. Woensdag 16 januari is
juffrouw Gudrun in de klas zij begeleidt die dag de kinderen bij de toetsen.
Pagina 4

GROEP 6
Er viel direct na de vakantie veel te vieren en te delen met elkaar. En nu staan de neuzen al
weer helemaal gericht op volgende week. Het is aan alles te merken dat de kinderen zin
hebben in de toetsen. Dat mag ook, wat je doet het veel beter als je vrolijk en ontspannen
bent. En uitgerust natuurlijk.
Over niet al te langen tijd start groep zes met de schooltuinen. Info hierover zal worden
gedeeld via de Parro app.

GROEP 7
We zijn weer fris gestart na de vakantie.
Met IPC zijn we begonnen aan een nieuw thema: Voortrekkers van veranderingen.
Niet geheel onbelangrijk, volgende week starten de Cito toetsen. Het is belangrijk dat de
kinderen weer uitgerust en met een gevulde maag op school komen.

GROEP 8
Groep 8 doet aankomende week, net zoals de rest van de school, de Cito toetsen. Alleen
voor groep 8 is het extra spannend omdat de leerlingen mede naar aanleiding hiervan het
definitieve VO advies krijgen. De adviesgesprekken vinden aan het eind van deze maand
plaats. Wens ze dus deze week extra succes!

NK1 & NK2
Er zijn weer nieuwe leerlingen gestart: Welkom: Joana, Ardia en Andres. Leuk dat jullie er
zijn!
We hebben thema ‘Feest’ afgerond. De kinderen hebben allemaal de woorden en de
werkjes van het thema mee naar huis gekregen. Volgende week worden zij allemaal
getoetst. Er wordt dan gekeken hoeveel woorden de kinderen passief en actief hebben
geleerd.
We starten nu een nieuw thema: thema beroepen!

De beide nieuwkomersgroepen gaan a.s. dinsdag 15 januari naar NEMO.
Mochten er nog ouders zijn die mee willen met dit uitstapje, dan kunnen zij dat doorgeven
aan juf Heavenly of aan juf Marlies.
De kinderen worden deze dag gewoon uiterlijk 08:30 uur (!!) op school verwacht en u kunt
ze daarna ook op school om 14:45 uur weer ophalen.
De kinderen hebben er nu al zin in en wij ook!
Op De Roos eten en drinken we gezond. Zorgt u ervoor dat de lunchtrommels gevuld zijn
met gezonde producten: fruit/groente/brood/yoghurt bijvoorbeeld. Producten met veel
suiker/vet/zout kunnen we niet toestaan. Dus geen cake/chocolade/frisdranken
bijvoorbeeld.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur - Jonne Korzilius
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Begin februari starten er twee trainingen ‘Mindful Parenting’ in West en er is nog plek!
Op vrijdagochtend 1 februari start Marjolein Beijst in Westerpark.
Op woensdagochtend 6 februari starten Tessa van der Sluis en Martine Mellema in de
Baarsjes / Oud-West. Het zijn 8 bijeenkomsten van 2,5 uur.
De training is bedoeld voor ouders, van kinderen en jongeren, die stress ervaren in de
opvoeding en daar middels Mindfulness technieken aan willen werken. De training is
geschikt voor ouders met en zonder ervaring met meditatie of yoga. Daarnaast is het de
bedoeling dat ouders gedurende de training ongeveer één uur per dag thuis besteden aan
de oefeningen en huiswerkopdrachten.
Aanmelden kan bij onderstaande OKC medewerkers of via de website
www.oktamsterdam.nl
Bij vragen kunnen ouders contact met onderstaande OKC medewerkers opnemen om te
overleggen:
Marjolein Beijst / 06-18190185 (Westerpark)
Tessa van der Sluis / 06-36496368 (De Aker / Nieuw-Sloten)
Martine Mellema / 06-40867748 (Bos en Lommer)

Tips in de buurt
Vanaf woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze periode
worden er vaak voor de jongere kinderen (en hun ouders) veel leuke extra gratis
activiteiten, zoals voorstellingen en voorleesmiddagen, georganiseerd in de openbare
bibliotheken (OBA) en in boekhandels in de wijk.
Kijk vooral eens in de agenda van de website van de OBA voor activiteiten bij uw eigen OBA
vestiging. Zie: https://www.oba.nl/ en dan o.a. bij het menu “jeugd”.

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

