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Datum

Activiteit

Maandag 9 april 2018

- Start nieuw Baasthema: Mediatie

Dinsdag 10 april

- Groep 1/2A en 1/2B: bezoek OBA
- NSA: laatste les Circusparade
- Groep NK1 & NK2: geen les

Woensdag 11 april

- NSA: laatste les Moderne Dans

Donderdag 12 april

- NSA: laatste les Proeven met kleuters / Electro Techniek4U

Vrijdag 13 april

- Directie koffie-inloop (08:30 uur, ouderkamer)
- Groep 7: Verkeersexamen
- Groep 5 & 8: Groepspresentatie (13:00 uur, speelzaal)

Maandag 16 april

- Groep 8: Deze week Centrale Eindtoets Cito
- NSA: laatste les racketsport

Dinsdag 17 april

- Groep 8: Centrale Eindtoets Cito
- Groep 7: Amsterdamse Debatbattle
- Ouders voorschool AKROS: Piramide / VVE-thuis
ouderbijeenkomst (09:00 uur)

Woensdag 18 april

- Groep 8: Centrale Eindtoets Cito
- Groep 3 en 4: bezoek Muziekgebouw aan het IJ

Donderdag 19 april

- Groep 8: Centrale Eindtoets Cito
- Ouderavond 2 over nieuwe alles-in-1-school (19:30 uur)

Vrijdag 20 april

- Alle groepen: Koningsspelen sport- & speldag

Maandag 23 april

-

Dinsdag 24 april

- Groep NK1 & NK2: Bezoek theater de Krakeling
- NSA: laatste les zelfverdediging
- NSA: laatste les Web4kids

Woensdag 25 april

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken, start: 09:00 uur. Geef het vooral door!
- Ouderbijeenkomst/gesprek schoolplannen (08:45 uur,
tussenlokaal)

Donderdag 26 april

- Groep NK1 & NK2: Bezoek de Zimmerhoeve
- Roosblaadje 9 wordt gemaild

Vrijdag 27 april

- Koningsdag, school gesloten

Zaterdag 28 april t/m
zondag 13 mei

- Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 14 mei 2018

- Eerste schooldag na de meivakantie

DIRECTIE
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Donderdagavond 15 maart was er een druk bezochte ouderbijeenkomst over de plannen
voor een nieuwe alles-in-1-school, op de locatie van de huidige Narcis Queridoschool.
Tijdens de bijeenkomst spraken veel ouders hun zorg uit over de mogelijkheid dat de kracht
van De Roos daardoor verloren gaat. Juist de kleine overzichtelijke school waarbinnen ieder
kind en ouder gekend en gezien wordt, is voor velen van u de reden geweest om voor De
Roos te kiezen. Het veilige (pedagogisch) klimaat, de vriendelijke sfeer en het feit dat ieder
kind de aandacht en begeleiding krijgt die hij/zij verdient om te kunnen groeien, zijn ook
voor het team van De Roos de basisvoorwaarden voor een goede school. Wij herkennen uw
zorg en zullen ons met hart en ziel inzetten om ook in de nieuwe school deze ‘rooskracht’ te
creëren.
Vrijdag 13 april is er vanaf 08:30 uur weer een directie koffie-inloop in de ouderkamer. U
kunt dan in gesprek met mij over allerlei schoolzaken.
Donderdagavond 19 april bent u van harte welkom om met het team verder te praten over
de nieuwe alles-in-1-school plannen. We starten om 19:30 uur.
Vorige week vrijdag stond in het teken van het paasontbijt en niet te vergeten het eieren
zoeken. In alle lokalen waren de ontbijttafels feestelijk gedekt en was het reuze gezellig. Zo
gezellig zelfs dat sommige groepen de tijd helemaal waren vergeten waardoor het bijna een
brunch leek. De ouderraad had alles weer prima verzorgd en ook nog hoge kortingen voor
de ontbijtspullen bij de buren van de Albert Heijn geregeld.
In de week van 16 april start de Centrale Eindtoets van Cito voor de leerlingen van groep 8.
Een spannende tijd voor de kinderen, de ouders en meester René. We wensen ze allemaal
veel succes en natuurlijk ook plezier bij het maken van de toetsen.

KONINGSSPELEN 20 APRIL
Vrijdag 20 april zijn weer de jaarlijkse Koningsspelen.
De groepen 5 t/m 8 en de oudere nieuwkomers kinderen gaan de hele dag naar de BlauwWit hal en hebben daar de allerlei sport- en spelactiviteiten.
De groepen 1 t/m 4 en de jongste nieuwkomers kinderen hebben o.a. op het binnenplein
een spelletjesochtend. Hiervoor is ook ouderhulp nodig voor de begeleiding van groepjes of
bij een bepaald spelletje. Geef het vooral aan bij de groepsleerkracht of klassenouder als u
kunt helpen de 20e.
Het is handig als de kinderen deze dag met sportieve kleren, die ook vies mogen worden,
naar school komen.
De hogere groepen lunchen deze dag allemaal bij de Blauw-Wit hal. Geef daarom uw kind
een lunchpakket en een flesje water mee.
De groepen 1 t/m 4 en de jongste nieuwkomers kinderen hebben wel de gewone
middagpauze en gaan dan of naar huis of naar de overblijf.

BEELDENDE VORMING OP DE ROOS
Alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 en de nieuwkomers op De Roos krijgen les van een
vakleerkracht beeldende vorming (BeVo) bij ons op school; juf Carlijn. Carlijn is elke dinsdag
en de vrijdagmiddag op school aanwezig. Op onze website kunt u wat meer lezen over het
beeldende vorming onderwijs, zie: http://www.obs-deroos.nl/page/kunst-encultuurprofiel. Of neem eens contact op met Carlijn als u hier nog wat meer over wilt horen
van haar: c.renders@obs-deroos.nl.
Het is mooi om te zien wat er allemaal gemaakt wordt door de kinderen. Als je als ouder
alleen beneden in het schoolgebouw komt, dan zie je misschien niet alles... Loop vooral ook
eens een keertje naar boven (en vice versa) om in alle gangen te kijken welke werkjes er
hangen. Ook hangen/staan er geregeld werkjes in de vitrinekast in de hal en de 2
vitrinekasten die je alleen vanaf buiten (Reinier Claeszenplein, raam ouderkamer) kan zien.
Hieronder een kleine impressie:
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Poppetjes groep 5 & 7

Ruimtewerken groep 3/4 & 7

Tulpjes groep 2 & 3

Japanse grafische kunst groep 8

Naast deze BeVo lessen gaan veel groepen geregeld (cultureel) op pad met de eigen
groepsleerkracht. Zo zijn de groepen 1/2 laatst naar het Rijksmuseum geweest, zijn groep 7
& 8 op bezoek geweest bij de Breitner academie (opleiding docent beeldende kunst en
vormgeving) om daar samen workshops te volgen, is groep 5 nu met een mooi fotoproject
bezig en heeft groep 8 meegedaan aan de Amsterdamse Kunstschooldag. En binnenkort
komen in groep 3 & 4 ook leerlingen van de Breitner academie extra BeVo lessen geven (zie
de info hieronder bij groep 3). En zo (volgt) nog veel meer…. In het cultuurpaspoort van de
kinderen worden de meeste van deze uitstapjes bijgehouden.

BIJNA EINDE BLOK 2 NASCHOOLSE ACTIVITEITEN (NSA)
De komende paar weken zijn de laatste lessen van het 2e blok van de naschoolse
activiteiten. Bovenaan, in de kalender van dit Roosblaadje, kunt u terugvinden wanneer
welke laatste NSA les precies is. Bij een aantal van de activiteiten zijn er bij de allerlaatste
les ook slotpresentaties waarbij de ouders, opa’s, oma’s etc. mogen komen kijken. De
kinderen hebben dan daarvoor, via de NSA-docent, een uitnodiging meegekregen. Kom
vooral kijken!

START BAAS IN EIGEN SOAP THEMA MEDIATIE
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Al eerder dit jaar zijn we bezig geweest op welke gewenste manieren je zelfstandig een
conflict kunt oplossen. De komende weken staat mediatie bij conflicten centraal.
Conflictbemiddeling met behulp van een neutrale derde partij.
Een van de uitgangspunten is dat de leerlingen zelf verantwoordelijkheden krijgen
toebedeeld voor de sfeer op school en in de klas. We betrekken de leerlingen bij allerlei
taken in de school, met als doel dat zij hierdoor leren hoe ze een bijdrage aan de
gemeenschap kunnen leveren, en dat ze betrokken en actief kunnen deelnemen aan die
gemeenschap. Een van de belangrijke verantwoordelijkheden is die voor het zelf oplossen
van conflicten en andere problemen. Leerlingmediatie is een uitwerking daarvan.
Thuis kan je natuurlijk ook gesprekken voeren met je kind over het voorkomen en (zelf)
oplossen van (kleine) ruzies. Je kan bijvoorbeeld gesprekjes met elkaar voeren over het
delen van spullen: “Wil je met dat (rode) potlood? Maar ik wil ook met dat (rode) potlood!
Wie mag eerst?” Of: “We hebben maar één krentenbol (koek etc.). Hoe kunnen we die
delen?” Of met bijvoorbeeld een rollenspel: “Hoe kun je het samen weer goedmaken als je
ruzie hebt gehad? Zullen we dat samen voordoen?!” Of: “Zullen we om de beurt een liedje
zingen? Wie mag eerst?”. Veel kletsplezier!

OUDERKAMER / MEDIA TIPS VOOR OUDERS
Afgelopen woensdag was er een interessante ouderbijeenkomst van de ouder- en
kindadviseur Jonne Korzilius over het thema faalangst en weerbaarheid. Mochten ouders
nog vragen aan Jonne hebben over bijvoorbeeld faalangstreductie-, weerbaarheid- of
andere opvoedcursussen in de wijk, neem dan vooral contact met haar op via:
j.korzilius@oktamsterdam.nl of via 06-42360073. Op de woensdagochtenden is zij meestal
ook op De Roos aanwezig.
-Dinsdag 17 april is er voor de ouders van de voorschoolgroep van AKROS in de
ouderkamer weer een Piramide oudervoorlichting & VVE-thuis bijeenkomst over het
nieuwe thema (start: 09:00 uur).
-Woensdag 23 mei geven Jonne (& Floor) van 08:45 - 10:00 uur weer een
oudervoorlichting. Dan over het thema Media Wijsheid.
Vanaf vandaag (van 6 t/m 13 april) zijn landelijk ook de Media Ukkie Dagen (voor ouders
met kinderen van 0-6 jaar). Zie: www.mediaukkies.nl of kijk ook eens hier:
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/.

Informatie uit de groepen
De meeste groepsinformatie wordt tegenwoordig vooral gedeeld via de App Parro.
Onderstaand van een paar groepen toch nog wat extra informatie:

VOORSCHOOL GROEP AKROS
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Allereerst bedankt dat u bijna allemaal mee bent gegaan om met de kinderen een bezoek
aan de kinderboerderij te brengen. Jammer dat het zo koud was.
Zoals u wel gemerkt hebt, zijn we druk bezig met alles wat met het voorjaar te maken
heeft. En omdat het zo'n leuk thema is, gaan we er nog wat langer mee door. We willen nog
plantjes zaaien zodat we kunnen zien hoe die gaan groeien als we ze verzorgen.
Maar er is nog meer te leren over de dieren die op de boerderij wonen. Hoe heten de
jonkies bijvoorbeeld? Welke geluiden maken de dieren enz.
Voorlichting voor de ouders over het thema "Wonen op de boerderij" is op dinsdag 17
april. U komt toch allemaal?
Deze maand gaan we ook de verjaardag vieren van Ted en Zara. Zij gaan naar de
basisschool want ze worden 4 jaar. Bij ons is ook een nieuw meisje begonnen. Zij heet Rosa
en is van harte welkom om lekker te spelen en leren bij ons.
Ook heeft u al kennis gemaakt met Sevval. Zij is bij ons op de groep begonnen als stagiaire
SPW 3. Zij werkt op donderdag en vrijdag ochtend op de voorschool en in de middag op de
BSO van De Roos. Groeten van Juf Sylvia en Attie

GROEP 1/2A EN 1/2B
Deze week is het thema lente begonnen. Vandaag was de oudervoorlichting. Ouders
kunnen thuis ook de bijbehorende ouderbrochure van Piramide lezen via: http://www.obsderoos.nl/page/piramide-thema-lente.
We hebben in de groepen deze periode een ‘bloemenwinkel’. Heeft u thuis nog vazen,
potjes of andere handige spullen die echt passen bij een bloemenwinkel, dan lenen we dat
graag van u.
Dinsdag 10 april gaan we naar de OBA en vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen (spelletjes
ochtend). Voor beide activiteiten is hulp van ouders nodig. Geef het vooral door als u kan
helpen.

GROEP 3
Inmiddels zijn we volop bezig met het thema kunst. Zowel bij Lijn 3 als bij IPC staat dit
thema centraal. Wanneer u de komende tijd een museum met uw kind bezoekt is het leuk
om wat materiaal (entreebewijs, brochure etc.) mee te nemen.
Op de donderdagen 17, 24 en 31 mei zullen wij in de klas twee studenten van de
Breitner academie (opleiding docent beeldende kunst en vormgeving) ontvangen. Zij zullen
een les beeldende vormgeving verzorgen. Voor de eerste les hebben zij gevraagd of alle
kinderen een glazen potje met deksel mee willen nemen (liever niet kleiner dan 10 cm
doorsnede).
Op donderdag 18 april bezoeken wij het Muziekgebouw aan het IJ. Daar luisteren en kijken
we naar het schoolconcert "Het strijkkwartet van meneer sax". We maken gebruik van de
cultuurbus en hebben hiervoor voldoende begeleiding. Het is mogelijk dat we i.v.m. het
verkeer iets later dan 12:00 uur zullen arriveren op school.

Op vrijdag 20 april vieren wij op school de Koningsspelen. Dit doen wij in de onderbouw in
de vorm van spelletjes. Wanneer u tijd en zin heeft om een groepje kinderen te begeleiden
kunt u dit bij mij aangeven.
Voor ons volgende IPC thema ben ik op zoek naar materiaal om mee te bouwen. Denk aan:
hout, doeken, bakstenen, hele grote dozen. Heeft u thuis iets dat wij kunnen/mogen
gebruiken?

GROEP 5
Volgende week mogen we weer laten zien waar we in de klas mee bezig zijn.
Onze groepspresentatie is vrijdagmiddag 13 april en we starten om 13:15 uur, welkom!

NK1 & NK2
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Dinsdag 10 april zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag.
Het thema 'Vervoer en Wonen' is alweer afgelopen. De kinderen hebben hun werk van het
thema mee naar huis. U kunt zien wat de kinderen allemaal gedaan en geleerd hebben. De
kinderen kunnen thuis met behulp van de woordenlijst nog eens extra oefenen met de
woorden.
Donderdag 12 april hebben we de toets van het thema.
Op vrijdag 20 april doen we mee aan de Koningsspelen. Een fantastische dag waarin er
veel wordt gesport en gespeeld. Zorgt u ervoor dat de kinderen kleding aan hebben waarin
zij makkelijk kunnen bewegen? Sportbroek, sportschoenen. Een flesje water is ook fijn. De
jongste kinderen blijven op school om hier allerlei spellen te doen, de oudste kinderen gaan
sporten in de Blauw-Wit hal. De kinderen eten op school, ze moeten zelf een lunchpakketje
meenemen.
Dinsdag 24 april bezoeken we de voorstelling 'Roest' in Theater De Krakeling'. We kijken
hier enorm naar uit! Ter voorbereiding op de voorstelling komt een docent van De
Krakeling gastlessen geven bij ons op school. Dit zal in de aankomende week plaatsvinden.
Drie keer een uur! Let op: Die dag eten de kinderen allemaal op school, in de klas. Er is dus
geen overblijf en kinderen kunnen ook niet naar huis tussen 12:00-13:00 uur. De kinderen
moeten zelf eten meenemen.
Donderdag 26 april bezoeken we De Zimmerhoeve. Deze dag wordt georganiseerd door
Amsterdam Cares. We gaan eerst lekker lunchen, dat wordt ook verzorgd. Daarna hebben
we een les over bijen en we sluiten af met het planten van zaadjes. We zijn om 14:45 uur
weer terug op school. Die dag eten de kinderen allemaal op school, in de klas. Er is dus
geen overblijf en kinderen kunnen ook niet naar huis tussen 12:00-13:00 uur. De kinderen
krijgen eten van De Zimmerhoeve, dit hoeven ze dus niet mee te nemen.

Informatie & oproepen van ouders voor ouders
Ouder vervolggesprek nieuwe schoolplannen 25 april
Donderdagavond 19 april is er om 19:30 uur weer de mogelijkheid om samen met het
team in gesprek te gaan over de nieuwe alles-in-1-schoolplannen (zie ook boven bij info
directie).
Bouchra, ouderraad lid en moeder van Medina uit groep 5, nodigt daarnaast graag ouders
uit om de woensdag daarna, woensdag 25 april, als ouders onderling nog even met elkaar
verder te praten hierover voor wie daar behoefte aan heeft. Dit is woensdag 25 april vanaf
08:45 uur in het tussenlokaal direct naast het lokaal van groep 5 (boven gang links).

Huurwoning in West gezocht
Beste ouders van de Roos,
Ik ben op zoek naar een fijn en betaalbaar
(huur)huisje in West. We hebben altijd in Bos en
Lommer gewoond en na een jaar in de Pijp en in
Noord gaan we weer verhuizen en willen we zo
graag terug naar West, dichtbij school,
vriendinnetjes en familie.
Voor degene met de gouden tip maken we een
mooie tekening en bakken we een taart!
Weet je iets of heb je connecties? Stap even op me
af op school of mail naar: s.dia@humanitas.nl
Dankjewel!
Sharifa, moeder van Shiobian (groep 3)
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Tips in de buurt/van de gemeente
Start Fresh in de Les 2018
Gezond eten, op tijd naar bed gaan en voldoende bewegen is heel belangrijk.
Van 9 t/m 30 april 2018 staan deze onderwerpen centraal in het gemeente programma
Fresh in de Les. Bewoners, professionals, ondernemers en organisaties uit de wijken Bos en
Lommer en De Baarsjes organiseren t/m 30 april allerlei activiteiten die te maken hebben
met deze onderwerpen. Zo gaan wijkagenten voor het slapen voorlezen, meiden kunnen
samen sporten, ouders en kinderen lunchen samen en er is zelfs een fruitige
zeepkistenrace. Kijk hier voor alle (sport)activiteiten in de wijk en meer informatie:
https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws-stadsdeel/algemeen/sporten-bewegenwest/

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

