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Datum

Activiteit

Maandag 22 mei 2017

-

Dinsdag 23 mei

- Ouders voorschool AKROS: Piramide/VVE-thuis
oudervoorlichting thema Verkeer (start: 09:00 uur)

Woensdag 24 mei

- Ouders groepen 1/2A en 1/2B: Piramide/VVE-thuis
oudervoorlichting thema Verkeer (start: 08:45 uur)

Donderdag 25 mei

- Hemelvaart, iedereen is vrij

Vrijdag 26 mei

- Dag na Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

Maandag 29 mei

- Laatste dag voor inleveren aanmeldformulier
Avond4Daagse. Info brief is 15 mei jl. verstuurd naar
groepen 1 t/m 6 via aparte e-mail
- Informatie avond over overblijf (19:30 - 20:30 uur)

Dinsdag 30 mei

-

Woensdag 31 mei

- Groep 8: Praktisch verkeersexamen

Donderdag 1 juni

- Informatie ochtend over overblijf (08:45 - 09:45 uur)
- Groep 6: afsluiting IPC thema ontdekkingsreizigers &
avonturiers (middag, exacte tijd volgt via Parro App)
- Laatste dag inleveren aanmeldformulier basisschool (voor
kinderen geboren tussen 1/1/2014 en 30/4/2014)

Vrijdag 2 juni

- Roosblaadje 18 wordt verstuurd naar alle ouders
- Groep 4: Bezoek Slatuinen (ochtend)
- Groep 4/5: afsluiting IPC thema ontdekkingsreizigers &
avonturiers (13:00 uur)

Maandag 5 juni

- Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 6 juni

- Ouders voorschool en groepen 1/2: Ouderbijeenkomst JONGleren in het
verkeer (start vanaf 08:45 uur)
- MR-vergadering (17:30 uur)

DIRECTIE
Bericht over de Tussenschoolse Opvang (TSO)
Zoals al bericht in eerdere Roosblaadjes is de school in gesprek geweest met externe
aanbieders voor de TSO (overblijf).
De gesprekken hebben nu als resultaat dat de school met ingang van het nieuwe schooljaar
2017-2018 de gehele organisatie van de overblijf uitbesteedt aan AKROS, onze Alles-in-één
partner. We zijn blij met deze stap en dat met een organisatie die onze school en de
kinderen goed kent. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft met deze
keuze ingestemd en is ook nauw betrokken bij de nadere invulling van het contract.
Deze verandering heeft volgend schooljaar gevolgen voor u als ouders als het gaat om de
wijze van aanmelden, overblijfcontract, eigen bijdrage enz. Daarom nodigen wij u uit voor
een van de twee informatiebijeenkomsten, waarin dit nader wordt toegelicht.
Deze bijeenkomsten zijn op:
• Maandagavond 29 mei van 19:30 - 20:30 uur
• Donderdagochtend 1 juni van 08:45 - 09:45 uur
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Stand van zaken groepsformatie 2017-2018
De groepsformatie is bijna rond. Zodra het plaatje definitief is, zullen de ouders van de
groepen waar de grootste verandering plaats vindt, apart worden uitgenodigd voor een
toelichting. Deze toelichting vindt in de komende twee weken plaats. Daarna zullen we zo
snel mogelijk alle ouders informeren over de groepsformatie van volgend schooljaar.
Onderstaand een persoonlijke introductie van onze nieuwe directeur
Ik ben Gert Geertsma en vanaf 1 augustus aanstaande volg ik André
Martens op als directeur van De Roos. Ik heb inmiddels kennisgemaakt
met het team en door hun enthousiasme voor de school kan ik niet
wachten om te beginnen. Ik heb de opleiding tot Vakbekwaam
Schoolleider gevolgd. Deze opleiding is bedoeld voor ervaren
leidinggevenden van buiten het onderwijs, die zich willen bekwamen in
het leidinggeven op een basisschool. Gedurende de opleiding heb ik met
veel plezier stagegelopen op De Westerparkschool en De Zeeheld. Twee
andere scholen binnen hetzelfde AWBR schoolbestuur. Ik heb tijdens deze stages ervaren
hoe het is om directeur van een basisschool te zijn en dat heeft mijn enthousiasme alleen
maar groter gemaakt.
Ik werk de laatste 24 jaar als zelfstandig interimmanager, waarvan het leeuwendeel bij
diverse gemeenten. Ik heb lang geleden als leraar elektrotechniek in het lager
beroepsonderwijs gewerkt, waarna mijn loopbaan een ander kant op is gegaan. Ik woon in
Amsterdam op het Westerdok, ben 58 jaar, heb een zoon van 28 en een ‘LAT relatie onder
één dak’ met mijn vriendin en haar twee kinderen.
Ik zie ernaar uit iedereen in het nieuwe schooljaar te verwelkomen en samen met het team
ervoor te zorgen dat uw kind (-eren) een fantastische schooltijd hebben op De Roos.
Cito eindtoets
De resultaten van de Cito eindtoets zijn bekend. We zijn heel erg trots op de kinderen van
groep 8, hun gemiddelde ligt boven het landelijk gemiddelde. De kinderen hebben bijna
allemaal een score gehaald die past bij hun eerder gegeven advies voor het
vervolgonderwijs. Eén leerling heeft zelfs de hoogst haalbare score van 550 gehaald.

AANVRAGEN VERLOF RONDOM DE ZOMERVAKANTIE EN VERLOF
VOOR HET OFFERFEEST
Graag uw aandacht voor het volgende:
1. Er bestaan strenge regels voor het verlenen van verlof in de laatste schoolweek voor de
zomervakantie en de eerste twee weken na de zomervakantie. U krijgt geen verlof om
onder andere de volgende redenen:
- goedkope vliegtickets;
- drukte bij de boot over de Straat van Gibraltar;
- dienstrooster van werknemer.
Houdt u daar rekening mee? En voorkom dat er melding plaatsvindt bij de
leerplichtambtenaar en een eventuele boete!
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2. In een van de vorige nieuwsbrieven (nr. 13) is al gemeld dat het Offerfeest voor een deel
samenvalt met de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar: maandag 4 september.
Hieronder nogmaals de tekst en wat u moet doen als uw kind echt niet op school kan zijn
op maandag 4 september vanwege het offerfeest.
Het Offerfeest is dit jaar van 1 tot en met 3 september 2017 en in sommige gevallen tot en
met maandag 4 september 2017. Dit is de eerste dag van het schooljaar 2017-2018.
In overleg met het Openbaar Ministerie en de inspectie van het Onderwijs komt de
gemeente Amsterdam met de volgende richtlijnen:
1. Ouders kunnen er voor kiezen om het feest op vrijdag 1, zaterdag 2 of zondag 3
september te vieren. Dan kan het kind gewoon op maandag 4 september naar school;
2. Wanneer u als ouders toch echt het Offerfeest op maandag 4 september zou willen
vieren, dan dient u dat tijdig kenbaar maken te maken bij de directie. Dit doet u door al ruim
voor de zomervakantie een aanvraagformulier verlof in te dienen bij de directie. Dit
formulier is via deze pagina te downloaden: http://www.obsderoos.nl/page/vakantie-vrijedagen-verlof (zie helemaal onderaan) of verkrijgbaar bij juf Floor.
In de leerplichtwet is het recht op vrijstelling van schoolbezoek om deze reden zo geregeld.
Indien uw kind niet aanwezig is en het is ook niet vooraf kenbaar gemaakt, dan volgt er
automatisch een melding van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Amsterdam.
De start van het schooljaar is een heel belangrijk moment voor de kinderen, leerkrachten
en de ouders. Daarom verzoeken wij u om er voor te zorgen dat uw kind op de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar wel aanwezig is.

LEERLINGBEMIDDELING
Vorige week is er weer een training ‘leerlingbemiddeling’ gestart. Hiervoor zijn 6 leerlingen
uit de groepen 5, 6 en 7 geselecteerd. De ouders van de betreffende leerlingen zijn op de
hoogte gebracht. Volgens een vaste methode helpen de leerlingbemiddelaars met het
oplossen van conflicten. Leerlingen dragen op deze manier nog meer bij aan een goede
sfeer op school. In de hal naast het kantoortje van juf Floor kunt u een foto zien van de
huidige leerlingbemiddelaars. De nieuwe leerlingbemiddelaars worden tot de
zomervakantie opgeleid door juf Marieke en juf Marjolein. Na de zomer zullen ze om de
beurt bemiddelen bij kleine conflicten in de groepen 4 t/m 8.

OUDERKAMER
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De komende periode vinden overdag de volgende bijeenkomsten plaats in de ouderkamer:
Dinsdag 23 mei voor ouders voorschool AKROS:
Piramide / VVE-thuis oudervoorlichting thema Verkeer. We starten 09:00 uur. Het eerste
kwartier geeft Sylvia of Attie uitleg over de thema activiteiten in de groep. Aansluitend
geeft Floor aan de VVE-thuis deelnemers uitleg bij de 8 peuterwerkbladen voor thuis.
Woensdag 24 mei voor ouders groep 1/2A en 1/2B:
Piramide / VVE-thuis oudervoorlichting thema Verkeer. We starten 08:45 uur. Het eerste
kwartier geeft Thessa uitleg over de thema activiteiten in de groepen. Aansluitend geeft
Floor aan de VVE-thuis deelnemers uitleg bij de 8 kleuterwerkbladen voor thuis.
Donderdag 1 juni: toelichting op de wijzigingen bij de overblijf volgend schooljaar.
Dinsdag 6 juni voor de ouders van de voorschool en de groepen 1/2:
Ouderbijeenkomst JONGleren in het verkeer (inloop v.a. 08:45 uur). De Roos neemt deel
aan dit door de gemeente opgezette project. Deze ochtend geeft de projectleider meer
uitleg over kinderen en verkeersveiligheid. Kijk hier voor meer informatie:
http://www.verkeerspleinamsterdam.nl/31/jongleren_in_het_verkeer_groep_1_en_2.html
Als er op de dinsdag- of vrijdagochtend geen oudervoorlichting gepland staat, is de
oudercontactmedewerker (Floor) die dagen meestal aanwezig/te vinden bij de inloop van de
voorschool of de groepen 1/2.

INFO VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Een tijd geleden (Roosblaadjes 9 en 10) was een oproep geplaatst voor nieuwe leden bij de
oudergeleding van de MR. Naar aanleiding daarvan hebben drie ouders zich aangemeld als
nieuw MR-lid: Rikkert, Debbie en Sharifa. Omdat er uiteindelijk ook precies drie ouders
gezocht werden, hoefden er geen verkiezingen plaats te vinden. Deze drie ouders zijn nu
per 1 mei 2017 officieel gestart in de MR en de andere drie ouders (Annelies, Marleen en
Femke) zijn per 1 mei jl. officieel gestopt met hun MR-werkzaamheden. Wij bedanken
Annelies, Femke en Marleen natuurlijk voor hun inzet voor de school de afgelopen jaren in
de MR (en daarbuiten) en wensen de drie nieuwe MR-leden heel veel succes!
Hieronder stellen de nieuwe MR-leden zich voor:
Mijn naam is Rikkert van Bergen en ben naast nieuwbakken MR-lid ook accountmanager
bij een landelijk ICT bedrijf. Samen met mijn vriendin Kitty hebben we 3 kinderen: Sam
(groep 1B), Ted (voorschool AKROS) en dochter Puck (in april geboren). Ik vind het leuk in
welke fase deze gemengde school zich bevindt. Het is overduidelijk dat betrokken ouders
bij De Roos nu al een verschil maken. De ouderraad en klassenouders voorop maar ook met
incidentele ondersteuning. Ik wil graag verder kijken naar kwaliteit, instroom en werkdruk
voor het personeel. Het is goed dat we veranderingen doorvoeren bij de overblijf en in de
communicatie met ouders.
Ik ben Debbie van Creij, moeder van Mees Anne uit groep 2A. Naast klassenouder van
groep 1/2A ben ik onlangs ook MR-lid geworden namens de oudergeleding op De Roos. Als
ouder ben ik graag betrokken bij wat er speelt op school en vertegenwoordig daarin graag
namens de ouders. Je kunt mij altijd aanspreken als je meer wilt weten over een bepaald
onderwerp dat speelt binnen de school.

Ik ben Sharifa, de moeder van Shiobian uit groep 2A. Ik heb mij aangesloten bij de MR
omdat ik graag een steentje bijdraag aan onze mooie school. Ik vind het leuk om mee te
denken over vraagstukken die binnen de school spelen en om een brug te slaan tussen
beleid en praktijk en daar de ouders van onze school bij te betrekken.
Binnen mijn werk bij Humanitas houd ik mij bezig met het thema Opvoeden en Opgroeien
en met het trainen, koppelen en coachen van vrijwilligers die Amsterdamse gezinnen
wekelijks een steuntje in de rug bieden.
De MR vergadert dinsdag 6 juni a.s. weer en is ook bereikbaar via: mr@obs-deroos.nl.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
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Deze week hebben we het thema "lente" afgerond. Maandag zullen wij starten met het
thema "verkeer". Hierover is op woensdag 24 mei om 08:45 uur in de ouderkamer een
themavoorlichting.
In groep 1/2A maken we een werkplaats van de fietsenmaker. Heeft u thuis spullen die wij
in deze hoek kunnen en mogen gebruiken? Denk aan: gereedschap, bandenplak-set,
werkhandschoenen, overall, losse fietsonderdelen etc. Ook speelgoed van
vervoersmiddelen mogen worden meegenomen.
Op dinsdag 6 juni is er voor de ouders een ouderbijeenkomst JONGleren in het verkeer.
Meer info zie boven bij het kopje ouderkamer.
Op donderdagmiddag 15 juni mogen alle kinderen hun fiets of step en een klein emmertje
met schoonmaakdoekje meenemen naar school. We zullen deze middag alle fietsen gaan
poetsen.
Speelgoedmiddag: Vanaf heden mogen alle kleuters op vrijdagmiddag speelgoed
meenemen. Om de speelgoedmiddag gezellig maar ook leerzaam te houden, hebben we
een paar afspraken gemaakt. Speelgoed dat meegenomen mag worden is speelgoed
waarmee de kinderen samen kunnen spelen. Want leren samen spelen en samen delen is
erg belangrijk bij de kleuters. Zeker daar waar het gaat om eigen speelgoed is dat soms nog
best lastig voor kinderen. Wij denken aan gezelschapsspelletjes, diertjes, auto's, poppen
enz. Computerspellen, make-up, buitenspeelgoed, 'vechtspeelgoed' en speelgoed dat
geluid maakt zijn niet welkom in de klas. Wilt u hierop letten als u samen met uw kind
speelgoed uitzoekt voor de speelgoedmiddag? Wilt u ook letten op de hoeveelheid van het
speelgoed? Een paar poppen/auto's is meer dan voldoende. Daarnaast willen wij u er op
attenderen dat wij als school geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het kapot
gaan of verliezen van meegebracht speelgoed.
Reminder: vrijdag 16 juni is de ouderverwenmiddag. Van ieder kind is er 1 ouder aanwezig.
We hebben voor u een vullend middagprogramma!
Bij deze willen we u nogmaals vriendelijk verzoeken om samen met uw kind uiterlijk 8:30
uur in de klas aanwezig te zijn. Kinderen die op school komen na 8:30 uur worden als te
laat geregistreerd.

GROEP 3
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Hutten bouwen: Vorige week vrijdag hebben de kinderen kleden en hoeslakens
meegenomen om hutten te bouwen. Ze gingen zonder enige uitleg aan de slag. Er is goed
samengewerkt en er zijn hele mooie hutten gemaakt. Gedurende dit thema leren de
kinderen verschillende technieken waarmee ze hutten kunnen maken.

Hoeken: Ook nu zijn er weer verschillende hoeken waarin de kinderen zelfstandig aan de
slag kunnen. Zo is er bijvoorbeeld een bouwhoek waarin de kinderen, aan de hand van een
afbeelding, met Kapla iets moeten namaken. En een constructiehoek waarin de kinderen
met verschillende materialen en gereedschappen hutten mogen maken.

Stelopdracht: De stelopdracht van dit thema houdt in dat de kinderen een hut ontwerpen
met stokjes en klei waarna ze een handleiding schrijven. Met deze handleiding kunnen
anderen de hut dan weer namaken.

Rekentip: Om het aantal dagen per maand te onthouden, hebben we met rekenen het
trucje met de knokkels besproken. Kunt u dit thuis met uw kind oefenen?
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GROEP 4
De boekbesprekingen zijn begonnen in groep 4. Kinderen mogen een eigen boek kiezen en
dat, nadat ze het helemaal hebben gelezen, presenteren aan de klas. Dat levert mooie
momenten op! Verder zijn Joy en Evelinio van groep 6 op bezoek geweest en zij hebben
verteld over de avondvierdaagse Westerpark. Zij hebben die al twee jaar meegelopen. Veel
kinderen van de klas zijn enthousiast om mee te lopen. Als u zelf niet alle avonden mee kan
lopen kunt u misschien iets afspreken met een andere ouder. En ook wij gaan nog een keer
naar de Slatuinen en wel op vrijdagochtend 2 juni. Daarvoor zijn drie ouders nodig: u kunt
zich nog opgeven.

GROEP 4/5
Een mooie week gehad: een mooie groepspresentatie waar
we blij van werden. De kinderen hadden het écht zelf bedacht
en vorm gegeven!
Een heerlijke ochtend bij de "Slatuinen", alwaar we het
compliment kregen: '25 kinderen? Het voelt als 15, wat een
leuke groep' en ook bij ons bezoek naar de Bouw viel de
projectleider de nieuwsgierigheid, betrokkenheid en de zin in
ontdekken bij de kinderen op.
Dat wilt u natuurlijk ook zelf ervaren en dat kan:
vrijdagmiddag 2 juni vanaf 13:30 uur wordt u van harte
uitgenodigd om in de klas meegenomen te worden door de
kinderen op ontdekkingsreis. We laten zien wat we geleerd
hebben over tijd, magnetisme en nog veel meer!
O ja, maandag 29 mei is er geen schoolzwemmen!

GROEP 6
Donderdagmiddag 1 juni zal de afsluiting plaatsvinden van het IPC thema
ontdekkingsreizigers & avonturiers. U bent hierbij van harte uitgenodigd! Hoe laat deze
afsluiting start, wordt binnenkort gecommuniceerd via een Parro bericht.
Maandag 29 mei is er geen schoolzwemmen!
Bijna alle kinderen hebben een spreekbeurt gegeven in de klas. Vanaf vandaag zijn we in de
klas begonnen met boekbesprekingen! Op de deur in de klas hangt een lijst waarop de
kinderen zich hebben ingeschreven. Ook hebben de kinderen een blad mee naar huis
gekregen waarop staat uitgelegd wat de bedoeling is van een boekbespreking.

GROEP 7
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Wat was het afgelopen woensdag leuk bij het scheepvaartmuseum! Ook heel mooi om te
merken dat er van alles uitgelegd werd over polders, en Nederland Waterland maar wij
stiekem door IPC hier al van alles over wisten. Ik wil graag via deze weg nog even de
moeder van Yigithan en Yussuf bedanken voor de hulp.
Wat was de afsluiting van IPC een overweldigend succes! Ik ben echt ontzettend trots op
alle kinderen. Ze hebben een fantastische presentatie gegeven en de ouders ook nog een
beetje geleerd. De kinderen vonden het ook heel fijn dat u er met z’n allen was!

GROEP 8
Wat hebben de kinderen het fantastisch gedaan op de Cito-eindtoets! Ik ben erg trots op
de klas, bijna alle leerlingen hebben een score behaald die past bij hun niveau!
Afgelopen week zijn we begonnen met het oefenen voor de musical, een leuk project tot
het einde van het schooljaar!
Op woensdag 31 mei is het praktisch verkeersexamen. In de bijlage van dit Roosblaadje
vindt u nog overige informatie omtrent dit examen en de route die uw kind zal fietsen. Om
de regels nog eens extra te oefenen www.tussenschoolenthuis.nl ,
http://www.verkeerspleinamsterdam.nl/15/verkeersexamens_theoretisch_en_praktisch.ht
ml of via de app 'VVN Praktisch Verkeersexamen'.

NK1 EN NK2
Welkom aan onze nieuwe leerlingen: Gabriel (NK1), Sham (NK1), Ali (NK2) & Dusya (NK2).
Fijn dat jullie er zijn.
De kinderen zijn druk bezig met de woorden binnen het thema 'Wonen'. Komt u ook in de
klas kijken? Op de prikborden kunt u zien wat we leren. De kinderen kunnen u ook nieuwe
Nederlandse woorden leren, vraag ze er maar naar.
Afgelopen woensdag hebben we een leuke sportdag gehad!
Binnenkort starten er weer twee nieuwe leerlingen, een meisje komt bij NK1 en een meisje
komt bij NK2. Het zijn twee meisjes van 10 jaar, uit Rusland en India. Leuk, we kijken uit
naar de komst van deze kinderen.
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Helaas moeten we afscheid nemen van Sem. Hij was deze week voor het laatst bij ons op
school. Veel liefs aan jou en jouw familie Sem!

Tips in de buurt: Fresh in de Les
In Bos en Lommer en de Baarsjes is Fresh in de Les begonnen. Gezond eten, op tijd naar
bed gaan en voldoende bewegen is heel belangrijk. De hele maand mei staan deze
onderwerpen centraal en kunnen de kinderen en ook ouders zelf aan allerlei leuke gratis
activiteiten in de buurt meedoen.
Fresh in de Les is een onderdeel van de gemeente aanpak ‘Zo blijven wij gezond’. In deze
Amsterdamse Aanpak worden ouders, kinderen, professionals, leerkrachten,
buurtbewoners en ondernemers opgeroepen zich in te zetten voor de gezondheid van alle
Amsterdamse kinderen. Kijk op www.amsterdam.nl/freshindeles voor het programma.

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

