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Datum

Activiteit

Vrijdag 14 april 2017

- Goede vrijdag, alle kinderen zijn vrij

Maandag 17 april

- Tweede paasdag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 18 april

- Groep 8: Cito-eindtoets

Woensdag 19 april

- Groep 8: Cito-eindtoets

Donderdag 20 april

- Groep 8: Cito-eindtoets
- 2e vergadering Vreedzame Kinderwijkraad

Vrijdag 21 april

- Koningsspelen

Zaterdag 22 april t/m
zondag 30 april

- Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 1 mei

-

Dinsdag 2 mei

-

Woensdag 3 mei

- Start kooklessen

Donderdag 4 mei

- Roosblaadje 16 wordt gemaild naar ouders

Vrijdag 5 mei

- Bevrijdingsdag, alle kinderen zijn vrij
-

DIRECTIE
Paasontbijt / SOP dag
Het is vandaag een drukke laatste dag voor de Paasvakantie. Eerst in alle groepen gestart
met een overheerlijk paasontbijt en met een koffie inloop voor ouders in de ouderkamer.
Daarna de opening van de schoonmaakdag in de speelzaal met de schoonmaakmars van
Floddertje, te horen via: https://www.youtube.com/watch?v=VUeczMiy-Go en educatieve
lessen verzorgd door Dyvia Boon van de GGD, waarin zij met kinderen praat over hoe je
zorgt voor jezelf - persoonlijke hygiëne - en voor de ruimte waarin je werkt en speelt - het
klaslokaal. Na de overblijf werd er in alle klassen flink geboend en geschrobd en opgeruimd

en onder andere het kooklokaal is ook opgeruimd. U leest het, we houden onze eigen
voorjaarsschoonmaak op De Roos.
Kooklokaal
Ik ben blij u te kunnen vertellen dat de kooklessen weer van start gaan. We hebben in
Hedwig Everaerts van het Kinderfornuis een geschikte partner gevonden om de kooklessen
te verzorgen. We starten in de eerste week van mei en hopen zo tot einde schooljaar alle
groepen de kans te geven met elkaar te koken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie over het aanbod van het Kinderfornuis.
Tevredenheidsonderzoek
We hebben er even aan moeten trekken maar uiteindelijk hebben voldoende ouders de
vragenlijst ingevuld en kunnen we spreken van een representatieve uitkomst van het
tevredenheidsonderzoek . Dank aan alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld! We
gaan de uitkomsten van het onderzoek onder personeel, kinderen van groep 6, 7 en 8 en
ouders eerst intern analyseren en daarna informeren wij u over de uitkomsten.
Rest mij u namens het team van De Roos een fijn en zonnig Paasweekend toe te wensen.
We verwachten de kinderen op dinsdag 18 april weer terug op school.
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KONINGSSPELEN 21 APRIL
Volgende week vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. De groepen 5 t/m 8 gaan de hele dag
naar de Blauw-Wit sporthal en de groepen 1 t/m 4 sporten in de ochtend op school.
De nieuwkomers leerlingen sluiten, afhankelijk van hun leeftijd/leerjaar, aan bij de
activiteiten in de Blauw-Wit hal danwel bij de activiteiten op De Roos.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die normaal niet naar de overblijf gaan, moeten deze
dag ook een lunch meenemen. Want alle kinderen die sporten in de Blauw-Wit hal lunchen
daar met hun zelf meegenomen lunch.
Graag sportieve kleding en schoenen (die ook vies mogen worden) aan naar school.
Handig voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om een leeg flesje of bidon mee te
geven om steeds bij te kunnen vullen met water.
Dit schooljaar is er bij ons op school vooraf geen Koningsspelen ontbijt in de klas (we
hebben vlak hiervoor tenslotte al het paasontbijt gehad op school..), dus wel thuis goed
ontbijten!

VREEDZAME KINDERWIJKRAAD
Deze week zijn er drie leerlingen van onze school gestart met hun deelname aan de
vreedzame kinderwijkraad. Deze raad zal samen met een aantal andere scholen uit de
buurt in drie bijeenkomsten een manifest maken met daarin een aantal actiepunten
rondom vreedzaamheid in de buurt. Op deze manier kunnen de kinderen dat wat ze op
school leren (bijvoorbeeld bij Baas in Eigen Soap) meenemen en toepassen buiten de
school. Na elke bijeenkomst van de vreedzame kinderwijkraad zal een kort verslagje in het
roosblaadje verschijnen.
Bijeenkomst 1:
Onze namen zijn: Zergei, Ali en Fuad. Wij zijn dinsdag 11 april bij de kinderwijkraad
geweest. Het was best wel leuk. We hebben allemaal ideeën verzonnen. De meeste hebben
te maken met:
Omgang met elkaar, verkeersveiligheid, omgang met de natuur, activiteiten, ontmoeten en
kleurrijke omgeving. In onze klassen gaan we praten over hoe we dat zouden kunnen doen
in onze buurt.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
Helaas is gebleken uit de reacties dat er te weinig vaders de mogelijkheid hebben om bij de
geplande vaderverwenmiddag aanwezig te zijn. Daarom hebben wij besloten om van deze
middag een ouderverwenmiddag te maken.
We verwachten deze middag een vader of moeder die zich een middagje heerlijk in de
watten laat leggen door hun kind. De datum, vrijdag 16 juni, blijft hetzelfde. Over de begin
en eindtijd wordt u t.z.t. verder geïnformeerd.
Wanneer het geen van beide ouders lukt om deze middag aanwezig te zijn horen wij dat
graag uiterlijk 1 mei.

GROEP 3
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Bij dezen bedanken we alle ouders die met de SOP-dag een handje hebben geholpen!
Volgende week vrijdag 21 april organiseren we de Koningsspelen in de ochtend. Daarvoor
heeft een aantal ouders zich al aangemeld om te helpen. Maar als u ook wilt helpen bent u
van harte welkom.

GROEP 4
U heeft uw kind er vast al over gehoord: groep 4 en 5 maken foto's samen met de
fotograaf juf Linda. Twee middagen zijn de kinderen al bezig geweest. Volgende week is de
laatste middag dat de juf komt en daarna komt er waarschijnlijk een fotoboekje! Deze
lessen pasten heel goed in het IPC thema communicatie :-).
Vandaag natuurlijk het lente ontbijt: wat hebben de kinderen veel gegeten. Vooral de
broodrooster was een hit. En SOP-middag: alle laatjes, tafels en stoelen zijn
schoongemaakt en blinken nu weer. Alleen toen ze net nieuw waren zagen ze er zo schoon
uit!. Hele prettige dagen en tot volgende week dinsdag!

GROEP 4/5
Steeds hoor ik kinderen zeggen: dit is de leukste dag van het jaar! Hoe fijn is het, als leren
en vaardigheden ontwikkelen met zoveel plezier gepaard kan gaan. De middagen starten
we zoveel mogelijk met lekker vrij lezen en de kinderen zijn erg streng tegen mij, als ik daar
vanaf wil wijken. De komende weken zijn er nogal wat vrije dagen, grijp je kans en geniet
van boeken!
Voor groep 5, als de "tafels" er nog niet in zitten: ze zijn nodig voor de deelsommen waar
we nu mee bezig zijn. Ouders, ook als de kinderen ze kennen, wilt u er af en toe mee
oefenen? Dit heeft onderhoud nodig. De kinderen van groep 4 worden aardig vaardig in de
tafels van 1 t/m 5 en 10! Vraagt u er maar naar!
Vrijdag 12 mei om 11:00 uur laten we u zien wat we allemaal ontdekken rond IPC en
vertonen we onze zelfgemaakte foto's... wist u dat wij kunnen zweven?

GROEP 6
Vrijdag 21 april is het Koningsspelen! We hebben dan een hele leuke sportdag bij de
Blauw-Wit hal. We verwachten later terug te zijn dan 14:30 uur. Hier sturen we later nog
een Parro bericht over.
Maandag 1 mei is er geen schoolzwemmen.
Helpt u uw kind herinneren om het Nieuwsbegrip huiswerk te maken? Een aantal hebben
deze aanmoediging even nodig!

GROEP 7
Afgelopen week hebben alle kinderen het theoretisch verkeersexamen gehaald, heel erg
knap!
Afgelopen zaterdag hebben een aantal kinderen uit het mentoringproject meegedaan met
debatwedstrijden. Dat ging ook heel erg goed, ze hebben zelfs 1 ronde gewonnen! Let u er
op dat aanstaande vrijdag en maandag vrij is? De kinderen hoeven dinsdag pas weer naar
school. Geniet van het lange weekend!
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GROEP 8
Wat fijn dat alle leerlingen zijn geplaatst op een VO-school! In onze klas zijn 18 leerlingen
geplaatst op de school van hun eerste keuze en drie leerlingen op de school van hun
tweede keuze!
Komende week, dinsdag 18 april, woensdag 19 april en donderdag 20 april, is het dan
zover; de Cito-eindtoets. Dit is een spannende en belangrijke toets voor de leerlingen. Het
is op deze dagen extra belangrijk dat de kinderen op tijd en uitgerust op school komen en
goed ontbeten hebben. Het is aan te raden een flesje water, om tussendoor wat te kunnen
drinken, mee naar school te nemen. Verder is het de bedoeling dat uw kind, net als op de
andere dagen, een gezond tussendoortje meeneemt. Ik zal zorgen voor een snoepje.
Groep 7 en 8 hebben de afgelopen 6 weken, tijdens het mentoringproject, debat les gehad.
Afgelopen zaterdag hebben Abdelilah, Seddik, Imran, Hani en Yigithan uit groep 7 en Safae
uit groep 8 De Roos vertegenwoordigd op het debattoernooi in Den Haag. De leerlingen
hebben drie rondes gedebatteerd. De eerste ronde hebben ze gewonnen, de andere twee
rondes hebben ze verloren. De concurrentie was pittig, maar ook waardevol om naar te
kijken en van te leren. Ondanks het verlies hebben de leerlingen van de Roos het super
goed gedaan! Safae had zich thuis uitstekend voorbereid en was de ´spreker´ van de groep
en durfde alle keren de opzetspeech te doen, die ze geweldig deed.

NIEUWKOMERS - NK1 EN NK2
Op dit moment zijn we bij de nieuwkomers druk bezig met toetsen.
De vrijdag voor de meivakantie, op vrijdag 21 april, zijn de koningsspelen. Van zaterdag 22
april tot en met zondag 30 april is het meivakantie. Lekker even een weekje vrij!
Een aantal kinderen gaat na de meivakantie terug naar hun vooraf gekozen stamschool.
Deze kinderen nemen afscheid van de klas op donderdag 20 april.
Voor de meivakantie nemen de kinderen uit nieuwkomers 1 ook afscheid van juf Milou. Na
de meivakantie komt juf Heavenly weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal op
maandag, dinsdag en woensdag voor de groep NK1 staan, juf Elin op donderdag en vrijdag.
Juf Hester werkt na de meivakantie niet meer op woensdag. Juf Milou staat dan iedere
woensdag voor nieuwkomers 2. Een fijne vakantie gewenst!

