NIEUWSBRIEF O.B.S. DE ROOS // JAARGANG 15 // NUMMER 4
Bezoekadres
Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam

Postadres
Jan van Galenstraat 105
1056 BK Amsterdam

Vrijdag 1 december 2017

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:
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Datum

Activiteit

Maandag 4 december 2017

- Groep 5: geen schoolzwemmen

Dinsdag 5 december

- Sinterklaasviering; alle klassen hebben wel gewoon school
tot 14:45 uur

Woensdag 6 december

- Ouderraad vergadering (08:45 uur)
- Groep 4 & 5: Kooklessen

Donderdag 7 december

- Groep 5: bezoek De Hortus

Vrijdag 8 december

- Voorschool AKROS: ouderinspraak ochtend (09:00 uur)
- Ouderraad gaat hal versieren in kerstsfeer, helpt u mee?

Maandag 11 december

-

Dinsdag 12 december

- Eventueel staking PO, meer info volgt als dit door gaat

Woensdag 13 december

- Groep 1/2A & 1/2B: Kookworkshop

Donderdag 14 december

-

Vrijdag 15 december

- Directie koffie inloop (vanaf 08:30 uur, ouderkamer)
- Groep 7: uitstapje Scheepvaartmuseum
- Groep 1/2B & 3: Groepspresentatie (13:15 uur, speelzaal)

Maandag 18 december

-

Dinsdag 19 december

-

Woensdag 20 december

-

Donderdag 21 december

- Kerstdiner in de groepen en ouderborrel in de speelzaal
(18:00 tot ongeveer 19:00 uur)
-Groep 8: Afsluiting IPC thema ‘Zo zien zij de wereld’ (13:00
uur)

Vrijdag 22 december

- Alle groepen 1 t/m 8 en NK: leerlingen vrij vanaf 12:00 uur
- Voorschool AKROS: hele dag gesloten

Zaterdag 23 december 2017
t/m zondag 7 januari 2018

- Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij

DIRECTIE
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Beste ouders, dit is alweer het laatste Roosblaadje van 2017. December is een hectische
maar ook gezellige tijd op school. Na Sint Maarten, volgt Sinterklaas die weer op zijn hielen
wordt gezeten door de kerstman. Vanwege het Kinderboekenweek thema en het
daaropvolgende Halloween was de school eerst eng en griezelig ingericht. Direct daarna
hebben de ouders van de ouderraad de hal ingericht voor Sinterklaas. Afgelopen woensdag
was een groep enthousiaste ouders aan de slag om de Sinterklaasmutsen te maken. Het
BeVo lokaal zag er uit als een werkplaats waarin efficiënt door ouders gewerkt werd aan de
productie van de mutsen. Naast dat er hard gewerkt werd, was het ook erg gezellig. Op
vrijdag 8 december vindt de volgende metamorfose van de school plaats naar een gezellige
kerstsfeer. Mocht u willen helpen om de schoolhal in de donkere dagen voor de kerst om te
toveren in een winterwonderland, dan bent u van harte uitgenodigd om op vrijdag 8
december te komen helpen.
Maar eerst Sinterklaas op dinsdag 5 december. We hopen de Sint rond 09:00 uur op het
Reinier Claeszenplein te mogen ontvangen. De kinderen worden wel, net als andere dagen,
uiterlijk 08:30 uur in het eigen klaslokaal verwacht. Ouders kunnen, nadat zij eerst hun kind
naar de klas hebben gebracht, buiten (of in de ouderkamer) wachten als ze om 09:00 uur
zelf ook graag even bij het ontvangst van Sint aanwezig willen zijn. De Sint zal de hele
ochtend op school zijn, waarna ‘s-middags in de groepen allerlei leuke andere activiteiten
plaatsvinden.
Op donderdagavond 21 december is er weer het kerstdiner als gezellige afsluiting van het
jaar. Meer info hieronder.
Vrijdag 22 december zijn de kinderen ’s-ochtends gewoon op school, maar vanaf 12:00 uur
zijn ze vrij en kan de vakantie beginnen.
Alhoewel het pas 1 december is, wens ik u namens het hele team van De Roos prettige
feestdagen en een fijne vakantie.

KERSTFEEST
Na de Sint volgt dan meteen weer het kerstfeest...
Vrijdagochtend 8 december gaat de ouderraad met hulp van
andere ouders weer de kerstboom in de hal neerzetten / de
hal in kerstsfeer brengen. Kom die ochtend vooral de
ouderraad eventjes meehelpen als u kunt.
Ook hebben alle kinderen donderdag 21 december van 18:00
tot ongeveer 19:00 uur weer een kerstdiner in de eigen
groep. De inloop de 21e is vanaf 17:50 uur. Als het goed is gaat
de talentband tijdens de inloop ook even optreden.
Thuis maken alle kinderen samen met u zelf iets te eten voor de eigen groep. Binnenkort
worden hiervoor intekenlijsten opgehangen per groep om te voorkomen dat niet iedereen
hetzelfde type eten meeneemt. Het verzoek is om zoveel mogelijk rekening te houden met
gezond eten en halal eten. Vraag ook even na bij de eigen groepsleerkracht of er
bijvoorbeeld kinderen met een allergie zijn in de groep.

Vervolg info kerstdiner:
Het verzoek aan de ouders is om hun kind voor het kerstdiner ook een eigen bord, bestek
en beker mee te geven met daar duidelijk de naam op geplakt (bijv. handig met leukoplast).
Dit scheelt veel afval en is beter voor het milieu natuurlijk.
Ouders kunnen, nadat ze hun kind naar de klas hebben gebracht, ook met elkaar even
borrelen in de speelzaal en een klein hapje eten tot het diner van de kinderen is afgelopen.
Fijn als u wat extra te eten mee kunt nemen voor bij deze ouderborrel.
De ouderraad bereidt dit alles voor en koopt ook sapjes en fris voor de ouders en kinderen
in. Hierbij kunt u altijd helpen als u wil. Neem dan vooral contact op met de ouderraad via:
or@obs-deroos.nl.

OUDERKAMER
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Vrijdag 15 december is er voor ouders weer een koffie-inloop met de directeur in de
ouderkamer. Een handig moment om even met Gert bij te praten en bijvoorbeeld vragen
over de school aan hem te kunnen stellen of een eventueel idee dat je hebt voor/rond de
school aan hem voor te leggen. Deze inloop is vanaf 08:30 uur tot ongeveer 09:30 uur.

HUURDER GEZOCHT!
Juf Hannah van groep 1/2B gaat op reis van 7 februari t/m 7 augustus 2018 en haar huisje is
daarom tijdelijk beschikbaar in de leuke Spaarndammerbuurt!
Ken je een nette huurder (stelletje of vrouw, werkend, niet-rokend) die op zoek is naar een
woning in Amsterdam en tevens een enorme kattenliefhebber is?
Kosten zijn: +/- 900 euro p.m. incl., gemeubileerd, 40m2, begane grond, aparte slaapkamer
en een klein tuintje en dus inclusief de kat van juf Hannah .
Voor meer informatie kan er gemaild worden naar: h.wellinga@obs-deroos.nl

Informatie uit de groepen/info via App Parro
De informatie (en leuke foto’s!) uit de groepen wordt, zoals eerder dit schooljaar al
aangekondigd, voortaan door de eigen groepsleerkracht(en) gedeeld via de App Parro en
niet (altijd) meer via dit maandelijkse Roosblaadje.
Kortom: Zorg vooral dat u, vaders en moeders, beiden deze gratis oudercommunicatie App
Parro heeft geactiveerd op uw telefoon of tablet. En kijk vooral ook geregeld even in de
App om niets te hoeven missen. Ook de ouder jaarkalender kunt u in deze app terugvinden.
Via deze website kunt u meer uitleg vinden over de App: https://parro.education/ouders/
De groepsleerkracht kan u (opnieuw) een uitnodiging met koppelcode sturen zodat u zelf
de groep(en) van uw kind(eren) kunt koppelen in de App nadat u zelf een account hebt
aangemaakt met uw eigen e-mail adres. Lukt het u niet met het aanmaken van een Parro
ouderaccount en/of met het vervolgens koppelen van de groep(en) van uw kind, vraag een
van ons u dan even te helpen.
Eerder verstuurde Roosblaadjes zijn terug te lezen via: http://www.obsderoos.nl/downloads
Onderstaand nog wat informatie van enkele groepen:

GROEP 3
We zitten middenin het thema "op wielen" van lijn 3. We leren woorden lezen en schrijven
met 2 medeklinkers vooraan of achteraan. Zoals; sint, staf, snoep, speelgoed.
We leren de letters: W, G, F, EU en AU.
Blok 2 van rekenen sluiten we volgende week af.
Afgelopen week hebben we de eerste dramales gehad van onze dramadocent Mitzi. De
kinderen zijn bezig geweest met het inleven in een rol. Tevens bereiden we onze
groepspresentatie (vrijdag 15 december 13:15 uur) met juf Mitzi voor.
Op donderdag 21 december vieren we op school kerst. Meer info vindt u bovenaan in deze
nieuwsbrief.
Op vrijdag 22 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij. De vakantie start dan.
We zien u dan graag weer in het nieuwe jaar, maandag 8 januari 2018 is weer de eerste
schooldag.
Graag vraag ik u allen volgende week een kleine petfles mee te geven.
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GROEP 5
Maandag 4 december en dinsdag 5 december hebben Juf Elly en juf Marienke de dag
geruild i.v.m. de Sint viering 5 december.
Maandag is er geen schoolzwemmen.
Wat mooi dat er al zóveel surprises binnen zijn én bij veel zit ook het gedicht dat we in de
klas gemaakt hebben. De laatsten verwachten we maandag!
Donderdag 7 december gaan we voor de tweede keer naar De Hortus. De vorige keer
waren we bíjna op tijd weer terug, maar voor de zekerheid kunt u uw kind eten meegeven
voor de lunch, zodat we tussen de middag op school kunnen blijven.
Aankomende week is de laatste kookles rond het thema chocolade.
Langzamerhand gaan we over naar het volgende IPC onderwerp: Zij maakten het verschil.
Het gaat over mensen die invloed hebben gehad op de wereld. Denk aan Ghandi, Mandela,
M.L. King (mooie tentoonstelling in de Nieuwe Kerk, tip voor in de kerstvakantie) maar ook
Malala, Aletta Jacobs, Da Vinci, ach de kinderen weten nog véél meer namen...

GROEP 7
Vandaag was de laatste schooltuin les. Alle ouders die hebben geholpen met het
begeleiden tijdens deze activiteit; bedankt voor de ondersteuning!
Komende dinsdag 5 december vieren wij Sinterklaas op school. De kinderen moeten hun
surprise met gedicht uiterlijk op maandag 4 december op school hebben gebracht. Ik ben
erg benieuwd naar alle surprises!
Op vrijdag 15 december gaan wij naar het Scheepvaartmuseum in het kader van het IPCthema 'Nederland wordt Nederland'. We zijn pas na de lunchpauze terug op school, dus de
kinderen moeten allen een lunchpakket meenemen. De ov-kaartjes worden door school
geregeld. U wordt nog geïnformeerd via de app Parro.

NK1 & NK2
Het thema 'lichaam en kleding' is afgelopen. We zijn nu gestart met thema 'feest'.
De pieten zijn in de nacht van woensdag op donderdag bij ons op school geweest. Ze
hebben een cadeautje voor de kinderen achtergelaten!
We hebben de sint en de pieten gevraagd om dinsdag 5 december bij ons op school langs
te komen! We wachten vol spanning af of hij ook echt komt.

Op donderdag 21 december vieren we op school kerst. Dit doen we met een kerstdiner.
Ieder kind mag wat eten meenemen. We gaan daarna samen lekker eten van al het eten
dat door de kinderen is meegenomen.
Om 18:00 uur start het diner en rond 19:00 uur is het diner afgelopen.
Voor veel kinderen is vrijdag 22 december de laatste dag bij de nieuwkomers, of zelfs de
laatste dag op De Roos. De volgende kinderen nemen afscheid en gaan naar de reguliere
klas:
NK1: Amin, Sofia, Carol, Anissa, Anass, Yashika
NK2: Ilyass, Ileas, Vera
Gabe en Marlene gaan zelfs al ietsje eerder van school.
We gaan jullie missen! Veel plezier en succes in je nieuwe klas.
Op vrijdag 22 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij. De vakantie start dan.
We zien u dan graag weer in het nieuwe jaar, maandag 8 januari 2018 is weer de eerste
schooldag.
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Nieuws van Kind & Motoriek
De spannende december maand…
December is voor de kinderen altijd een drukke en
spannende tijd, zowel op school als thuis. Drie grote
feesten in één maand. Vaak horen hier ook cadeautjes
bij en krijgen Sinterklaas en de Kerstman hele lijsten met
wensen. Om je verlanglijstje nog leuker en spannender
te maken kun je het volgende doen:
•
•
•
•

Pak een groot leeg wit of gekleurd vel papier, een schaar en lijm.
Zoek alle folders met speelgoed bij elkaar. Eventueel kun je ook bij je favoriete
winkel een folder ophalen.
Knip de plaatjes van de dingen die jij graag wilt hebben uit en plak deze op het
lege vel papier.
Versier dit mooie (verlang) lijstje en vergeet niet je naam er op te schrijven!

Namens Kind en Motoriek wensen wij u een hele fijne decembermaand
en een fantastisch 2018!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like
ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

