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Belangrijke data komende periode:

20

Datum

Activiteit

Maandag 3 juli 2017

- Groep 7 & 8: Vrije dag (compensatie kamp)
- Groepen 1 t/m 6: Rapportgesprekken (hele week)

Dinsdag 4 juli 2017

- Ouders voorschool AKROS: Piramide / VVE-thuis
voorlichting thema Zomertijd (start 09:00 uur)
- Groep 7: Voorlopige adviesgesprekken (hele week)

Woensdag 5 juli 2017

- MR-vergadering (19:30 uur)

Donderdag 6 juli 2017

- Groep 4: Bezoek de Tuinen van Jan

Vrijdag 7 juli 2017

- Groep 7: Bezoek Rijksmuseum

Maandag 10 juli 2017

- Ouders huidige leerjaar 2/3: bijeenkomst met meer uitleg
over combinatiegroep 3/4 komend leerjaar ook i.r.t. opzet
met schakelklas (08:45 - 09:15 uur in ouderkamer)

Dinsdag 11 juli 2017

- Groepen 1/2/3: Schoolreisje

Woensdag 12 juli 2017

- Ouderkamer: Bijeenkomst klassenouders / OR / MR (vanaf
08:30 uur tot ong. 09:30 uur)

Donderdag 13 juli 2017

-

Vrijdag 14 juli 2017

- Groep 8: Modeshow
- Groep 4: Bezoek NEMO
- Laatste Roosblaadje van dit schooljaar (nr. 21) wordt
verstuurd

Dinsdag 18 juli

- Groep 8: Slotmusical

Woensdag 19 juli

- Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 21 juli

- Laatste schooldag, de kinderen zijn de middag vrij vanaf 12:00 uur
- Groepen 1 t/m 4/5: Slotpicknick in Erasmuspark vanaf 12:15 uur op het
grasveld in de buurt van Terrasmus (organisatie via het ouderinitiatief)

DIRECTIE
We naderen alweer bijna het einde van het schooljaar. Een tijd van rapportgesprekken,
afronden van het jaar en vooruitkijken. Heeft u zich al ingeschreven voor de gesprekken?
Onderstaand een definitief overzicht van de schoolvakanties en de studiedagen op De Roos
voor o.a. het komende schooljaar 2017/2018:
Nog komende studiedag:
- Woensdag 19 juli 2017, kinderen hele dag vrij
Nog komende vrije middag & vakantie van het huidige schooljaar 2016/2017:
- Vrije middag:
Vrijdag 21 juli 2017 vanaf 12:00 uur
- Zomervakantie:
22 juli 2017 t/m 3 september 2017

De schoolvakanties van het komende schooljaar 2017/2018:
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Herfstvakantie:
Vrije middag:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Tweede Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Pinksteren:
Vrije middag:
Zomervakantie:

23 t/m 27 oktober 2017
Vrijdag 22 december 2017 vanaf 12:00 uur
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 11 mei 2018 (is incl. Hemelvaart)
21 mei 2018
Vrijdag 20 juli 2018 vanaf 12:00 uur
23 juli 2018 t/m 2 september 2018

Er zijn in het schooljaar 2017/2018 naast bovenstaande vakanties ook studiedagen voor
het team. Op die dagen hebben de kinderen ook geen school. De leerkrachten werken dan
wel:
- Vrijdag 15 september 2017
- Woensdag 14 februari 2018 (let op: de 2 nieuwkomers groepen NK1 en NK2
hebben deze ochtend wel school!)
- Dinsdag 3 april 2018 (dit is direct na 2e Paasdag)
- Dinsdag 10 april 2018 (let op: de groepen 1 t/m 8 hebben deze dag wel school!
Deze studiedag is alleen voor de leerkrachten van de twee nieuwkomers groepen.)
- Donderdag 12 juli 2018
U kunt deze informatie en informatie over de wettelijke landelijke regels rond het
aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties, altijd hier terugvinden:
http://www.obs-deroos.nl/page/vakantie-vrije-dagen-verlof

OUDERKAMER & TIPS VAN/VOOR OUDERS
Dinsdag 4 juli: Piramide / VVE-thuis voorlichtingen (voorschool AKROS)
Op dinsdag 4 juli (voorschool AKROS, start 09:00 uur) is in de ouderkamer weer de
oudervoorlichting die hoort bij het nieuwe Piramide peuter thema Zomertijd/Water. Het
eerste kwartier is voor alle ouders. Aansluitend worden alleen de ouders die deelnemen
aan het VVE-thuis programma verwacht.

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig
lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat veel
doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat.
Dus vooral veel boeken gaan lenen bij de OBA! ☺
Ook is de gratis VakantieBieb-app weer beschikbaar.
De app kan al ruim voor de zomervakantie worden
gedownload, zodat de keuze van e-books nu al
gemaakt kan worden. Sinds 1 juni jl. zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en
een interactieve challenge beschikbaar.

Woensdagochtend 12 juli: Afsluiting met Klassenouders / OR / MR
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André en Floor nodigen woensdagochtend 12 juli vanaf 08:30 uur alle klassenouders,
ouderraad leden en de (oude en) nieuwe MR-leden uit om het schooljaar samen af te
sluiten. Ook fijn als de ouders die meerdere avonden actief hebben gebrainstormd over o.a.
de PR van de school in de wijk dan langs kunnen komen. Het doel is mede een korte
terugblik/evaluatie en een vooruitblik op het nieuwe schooljaar.

Vrijdagmiddag 21 juli: Slotpicknick in het Erasmuspark vanaf 12:15 uur
Een aantal ouders van het zogenoemde ouderinitiatief
van De Roos (https://wijkiezenvoorderoos.nl/)
organiseert nu al een paar jaar, na schooltijd als de
zomervakantie begint, een slotpicknick in het
Erasmuspark voor belangstellende ouders en kinderen
van de onderbouwgroepen (t/m 4/5) van De Roos.
De organisatoren regelen een partytent voor wat
schaduw en wat tafels voor het eten. De plek is op het grasveld in de buurt van de ronde
zandbak vlakbij café Terrasmus. Alle aanwezige ouders en kinderen nemen zelf te eten &
drinken, evt. ook om met elkaar te delen, en kleedjes e.d. mee. Een leuke manier om het
schooljaar af te sluiten en ook ouders en kinderen van verschillende groepen te spreken.
Dus als je tijd hebt en niet meteen op vakantie gaat, kom gezellig langs!
Belangstellende ouders die nog een basisschool zoeken of komend schooljaar al op De Roos starten
en die bijv. ouders & kinderen van De Roos willen leren kennen zijn dan natuurlijk ook welkom.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
Volgende week beginnen de rapportgesprekken. Zorgen jullie ervoor dat jullie op tijd
aanwezig zijn?
Wat is het toch een leuk en spannend thema, de Piraten! In groep 1/2B kregen wij
vanochtend een brief van een piraat in geheimschrift. We zijn erachter gekomen dat er
'piratenvlag' op stond. Er die is toevallig van onze piratenschip verdwenen! We denken dat
de piraat hem mee hebben genomen... maar we weten het niet zeker.. Wordt vervolgd!
Dinsdag 11 juli is het schoolreisje! Lezen jullie de brief nog goed door, zodat jullie weten
wat de kinderen mee moeten nemen?

GROEP 3
Volgende week maandag 3 juli heb ik een compensatiedag vanwege het schoolkamp. Dan
staat er een leerkracht van de Verhalenfabriek voor de klas.
Op maandag 10 juli is er om 08:45 uur een informatiebijeenkomst over de schakelklas en
de organisatie van groep 3-4 volgend jaar. Komt u ook?
Op dinsdag 11 juli gaan we op schoolreis. Leest u de brief er nog even op na zodat u weet
wat de kinderen mee moeten nemen?

GROEP 4
Na een hele afwisselende schoolreis: Planet jump, Planet earth (een 3D film), de
tentoonstelling One Planet en Move en Play.
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Hadden we vandaag al weer kookles met groep 4 van juf Elly...

En volgende week donderdagochtend 6 juli gaan we naar de tuin van Jan
https://detuinvanjan.nl/ en vrijdag 14 juli gaan we als laatste uitstapje nog naar NEMO
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/. Daarvoor is nog één ouder nodig. Het zijn zware
weken in groep 4 😉...

GROEP 4/5
Gisteren een heel fijne dag gehad, een mooi evenwicht van educatief op een heel
nieuwsgierig makende manier en bewegen in combinatie van computeranimaties en allerlei
slimme technieken. Eigenlijk élke activiteit vroeg om meer tijd en verdieping, dus een tip:
ga nog eens met het gezin naar Het Museon Den Haag: Move en Play, Omniversum, One
Planet en Planet Jump: een feest!
Vandaag hebben de kinderen kookles gekregen in het Kooklokaal ik hoop dat u van de
producten geniet.
De komende week de rapportgesprekken, schrijft u zich in? Er hangt een lijst op de deur.
En dan richting afronden van het schooljaar, methoden afsluiten, zaken extra inoefenen, de
tafels (de echte) hebben we al schoongemaakt... Een gezellige tijd naar de vakantie toe.

GROEP 6
Heeft een leuk schoolreisje gehad. Zie ook de foto’s e.d. die juf Julia al via de App Parro
heeft gedeeld met de ouders van groep 6.

GROEP 7 & 8
Waren deze week op kamp en daarom niet in de gelegenheid om iets in het Roosblaadje te
plaatsen. Veel foto’s zijn gedeeld met de ouders van groep 7 en 8 via de App Parro.
Mochten er de komende weken nog belangrijke zaken zijn, dan delen zij dat via o.a. de App.

NK1 EN NK2
Wat een ontzettend leuk schoolreisje hebben we gehad. Iedereen heeft enorm genoten.
Het was echt een feestje!
Een aantal kinderen zal na de zomer naar hun nieuwe school gaan. Zij gaan de komende
weken al wennen op hun nieuwe school.
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Maandag 10 juli start de toetsweek. De kinderen worden getoetst op: rekenen, lezen en
spelling. Na de zomer starten we dan met nieuwe niveaugroepjes.
Daarnaast ronden we het thema 'vrije tijd' af en zullen we dus ook kijken welke woorden
de kinderen hebben geleerd binnen dit thema. De woorden krijgen de kinderen weer mee
naar huis, zodat ze het thuis nog eens kunnen herhalen.
Let op: Woensdag 19 juli hebben we studiedag, de kinderen zijn die dag vrij.
Vrijdag 21 juli is de laatste schooldag, de kinderen zijn om 12:00 uur vrij.
De vakantie is van 22 juli t/m 3 september.
Maandag 4 september start het nieuwe schooljaar.

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

