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Datum

Activiteit

Maandag 6 maart

- Ouderkamer: 11e AVA les Taal & Computers (09:00 uur)
- NK1 en NK2: Start thema Natuur
- Voorschool AKROS: bezoek bibliotheek Mercatorplein

Dinsdag 7 maart

- Groep 6: Taaltrip Stadsschouwburg

Woensdag 8 maart

- Groepen 1/2A en 1/2B: Bezoek Van Gogh museum

Donderdag 9 maart

- Ouderkamer: 12e AVA Taalles ouders (09:00 uur)

Vrijdag 10 maart

- Groep 6: Eindpresentatie IPC thema ‘Regenwoud’ (13:4514:30 uur. Kom langs!)

Maandag 13 maart

- Ouderkamer: 12e AVA les Taal & Computers (09:00 uur)
- Groepen 1/2A en 1/2B: kunstles gastdocent op school
- Voorschool AKROS: ws. bezoek apotheek
- MR-vergadering thema TSO (19:30 uur)

Dinsdag 14 maart

- AWBR studiedag, alle leerlingen zijn vandaag vrij.
Let op: de twee nieuwkomersgroepen NK1 en NK2 hebben
vandaag wel school!

Woensdag 15 maart

- Verkiezingen

Donderdag 16 maart

- Ouderkamer: 13e AVA Taalles ouders (09:00 uur; laatste x)
- Alle groepen: Start Baasthema Gevoelens

Vrijdag 17 maart

- Volgende Roosblaadje (nr. 13) wordt verstuurd
- Groep 6: Schooltuinen, laatste binnenles

Maandag 20 maart

- Start (landelijke) Week van de Lentekriebels
- Ouderkamer: 13e AVA les Taal & Computers (09:00 uur; laatste keer)

Woensdag 22 maart

- Voor alle ouders: Interactief theater rond thema seksuele voorlichting
bij Week van de Lentekriebels (speelzaal, start rond 08:45 uur)

Donderdag 23 maart

- Groepen 1/2A en 1/2B: Bezoek bibliotheek Mercatorplein

Vrijdag 24 maart

- Groep 6 en 8: Groepspresentatie

OUDERKAMER / LENTEKRIEBELS / TRAMMELANT
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Donderdag 16 maart is alweer de laatste AVA taalles in de ouderkamer. En maandag 20
maart de laatste les Taal en computers. Wel gaan daarna nog wat kleine subgroepjes vanuit
de deelnemers door met hun taalmaatjes van ABC. Hiervoor maken ze ook af en toe
gebruik van de ouderkamer in ons gebouw.
Op woensdagochtend 22 maart is er in de speelzaal beneden een speciale theater
voorlichting voor ouders rond het thema seksualiteit en hoe je als ouders hierover thuis
met je kind(eren) in gesprek kan gaan. Een groep acteurs speelt middels rollenspellen
situaties die thuis in gezinnen kunnen voorkomen na een gaat met u in gesprek hierover.
Vorig jaar was deze voorlichting een groot succes en heel druk bezocht. Komt u dit jaar
ook? Noteer het vast in uw agenda! Deze voorlichting is onderdeel van de Week van de
Lentekriebels. Een lesweek waar wij als De Roos ook met alle reguliere groepen aan
deelnemen. Zie ook: http://www.weekvandelentekriebels.nl/ouders
Op dinsdagochtend 28 maart komt Marijke Foek van de GGD langs om een
oudervoorlichting rond het behoud van een gezonde gebit te geven. Deze wordt gegeven
van 08:45 tot 09:35 uur. Dit is als onderdeel van het programma Trammelant in
Tandenland waar De Roos aan deelneemt. Zie ook: https://trammelantintandenland.nl/
Daarna gaat ze langs bij de voorschool groep en de groepen 1 t/m 4/5. Deze kinderen kijken
dan allemaal een filmpje over tandverzorging en krijgen een tandenpoetslesje.

VOORSCHOOL AKROS
Kunst:
Het bezoek aan het Amsterdams museum was weer een leuk uitstapje. We zijn ook nog
naar de “nieuwe” beurspassage gelopen dat opgeknapt is door een kunstenaarscollectief.
Je ziet er prachtige glimmende mozaïek steentjes, kroonluchters en goudkleurige
ornamenten. Dit alles moet voorstellen wat er allemaal in de grachten te vinden is. De
kinderen vonden de grote vissenkop met het fonteintje in de bek natuurlijk geweldig.
De klas verandert langzaam in een echt museum. De kinderen zijn druk aan het verven
geslagen en maken mooie schilderijen. Ook ontstaan er ware kunstwerken in de
slacentrifuge. Wist u dat sommige kinderen van al kleuren kunnen mengen en nieuwe
kleuren maken!? Het lijkt wel op toveren!!! U komt toch ook eens kijken in ons museum!
Verder zijn we ook bezig met het maken van muziek en een aantal kinderen hebben ook
zelf een mooie schudkoker gemaakt. Volgende week gaan we ook nog mooie beelden van
klei maken en dan sluiten we af met een tentoonstelling van alle gemaakte kunstwerken,
die u tijdens de inloop mag bekijken en natuurlijk meenemen!!!!!
Bibliotheek:
Aanstaande maandag 6 maart gaan we dan toch eindelijk naar de bibliotheek.
We vertrekken om 10:00 uur, zodat we om 10:30 uur in de bibliotheek op het
Mercatorplein kunnen zijn. Het boekje wat zal worden voorgelezen heet: “De kleine
walvis”. Fijn dat u allemaal weer meegaat! (alle kinderen zijn welkom, ook de kinderen van
de voorschool die op maandag niet naar de voorschool groep komen)
Piramide thema ziek en beter:
Op maandag 13 maart begint bij de voorschool het nieuwe thema: Ziek en beter. Graag
willen we op deze dag weer een bezoekje aan de apotheek brengen. Vrijdag 3 maart horen
we of dit door kan gaan. We laten het u z.s.m. weten.
Deze dag mogen we ook weer een nieuw kindje welkom heten. Zijn naam is Ted en hij is
een broertje van Sam uit 1/2B. We kijken enorm uit naar zijn komst!!!

Trammelant in tandenland:
Op dinsdag 28 maart komt Marijke Foek van de GGD weer langs om een oudervoorlichting
te geven. Deze wordt in de ouderkamer gegeven van 08:45 uur tot 09:35 uur. U komt toch
ook weer allemaal!?Daarna gaat ze langs de voorschool groep en de groepen 1 t/m 4/5.
Onze groep wordt van 09:40 uur tot 09:55 uur bezocht, alwaar kinderen een klein
poetslesje krijgen.
Stagiaire:
Loubna, onze stagiaire, had eigenlijk al bij ons moeten beginnen, maar het VOG laat nog op
zich wachten en eerder mag zij niet starten. We hopen dat het snel in orde is, zodat ze bij
ons kan beginnen. Juf Attie, juf Sylvia, Loubna en Floor

GROEP 1/2A EN 1/2B
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-Woensdagochtend 8 maart brengen de kleutergroepen (onder schooltijd) een bezoek aan
het Van Gogh museum. Op maandag 13 maart komt het Van Gogh museum naar school en
krijgen wij een kunstles van een gastdocent.
-In het kader van het Piramide thema kunst dat deze week is gestart, besteden we ook
extra aandacht aan het cultuurpaspoort. Wanneer u zelf culturele uitstapjes maakt, kunt u
foto’s, entreebewijzen, stukjes tekst en tekeningen hiervan meenemen naar school zodat
deze ook in het paspoort geplakt kunnen worden.
De ouderbrochure met meer informatie over het Piramide thema Kunst kunt u via deze link
downloaden en thuis lezen: http://www.obsderoos.nl/page/piramide-thema-kunst. Juf
Thessa heeft kopietjes van woordenlijsten in de klas liggen als daar belangstelling voor is.
-Thea, de moeder van Siem, kwam vanochtend tijdens de oudervoorlichting nog met deze
leuke tip v.w.b. een gratis uitstapje (wel vooraf online aanmelden!) op zondag 2 april:
http://www.stedelijk.nl/agenda/workshops/rabo-familiedag-2017-ed-van-der-elsken. En
nog een tip van Neeltje, de moeder van Dieter: dit weekend van 4/5 maart is het laatste
weekend om de expositie van Jean Tinguely nog te kunnen bezoeken in het Stedelijk
Museum. Een expositie die mede vanwege de beweging jonge kinderen vaak erg
aanspreekt. Zie: http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jean-tinguely
-In groep 1/2B hebben we een heus schoenenmuseum geopend in de klas! Hiervoor
hebben we nog wel oude schoenen nodig. Deze schoenen gaan we oppimpen voor in het
schoenenmuseum. Heeft u al oude schoenen liggen in de schoenenwinkel? Dan mag u die
uit de schoenenwinkel halen en aan mij geven voorzien van naam. We hebben maar 1
schoen per kind nodig dus misschien kan een ander kind de andere schoen gebruiken. Elke
soort/maat schoen is prima. Hebben jullie nog materialen waarmee we de schoenen
kunnen oppimpen? Denk aan lintjes, ijzerdraad, glitters, kraaltjes.. alles is welkom!
-Vanaf deze week is juf Sylvia van de voorschool van AKROS aanwezig in groep 1/2B op de
dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Zij is dan werkzaam met kleine groepjes. Dit is een
pilot van de gemeente Amsterdam bij zogenoemde Alles-in-één-scholen en wordt de
Combinatiefunctie genoemd. De Combinatiefunctie houdt in dat de gecertificeerde
pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal een dagdeel per week meedraait in de
kleuterklas en inhoudelijk een zinvolle bijdrage levert aan het werken in kleine groepjes.
Doel van deze pilot is te kunnen vaststellen dat de inzet van de combinatiefunctie een
toegevoegde waarde heeft op de doorgaande ontwikkeling en de nauwe samenwerking
tussen professionals die een Alles-in-een-school vereist. Volgende week komt ze zich
tijdens een spelinloop nog aan ouders voorstellen. Daarnaast is ook juf Ikrame sinds een
paar weken gestart als stagiair op de donderdag en vrijdag in groep 1/2B. Ikrame is

eerstejaars student van het ROC niveau 4 van de opleiding Onderwijsassistent en
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.
-Op donderdag 23 maart gaan beide kleutergroepen naar de bibliotheek op het
Mercatorplein. Dit is van 09:15-10:15 uur (groep 1/2B) en van 10:30-11:30 uur (groep
1/2A). Hiervoor zoeken we per klas minimaal 3 en maximaal 5 ouders als begeleiding.
Wanneer het u lukt en het u leuk lijkt om met ons mee te gaan, kunt u dit aangeven bij juf
Hannah of juf Thessa.

GROEP 3
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We zijn nog een week bezig met het thema “De schat”. We zijn volop aan het oefenen met
woorden met twee klankgroepen, verkleinwoorden, woorden waarbij je –eer, -eur en –oor
op een andere manier uitspreekt en met woorden die eindigen op –ooi, -oei en –aai.
Daarnaast leren we dat niet alle woorden op dezelfde manier gespeld worden. Zo leren we
dat er woorden zijn waarin je een /u/ hoort, die je niet schrijft. En hoe je erachter komt of
een woord eindigt op een –d of een –t. Vraag er thuis eens naar, de kinderen kunnen dit
heel goed uitleggen.

GROEP 4
De eerste week van Amelia zit erop. Leuk dat ze in groep 4 erbij gekomen is! En knap dat
ze, terwijl ze in Oekraïne geboren is, nu na een jaar al zo goed Nederlands praat. Welkom
voor haar.
Van de week kregen we ook het bericht dat Soufian over 2 maanden naar een andere
school gaat. Begrijpelijk want ze wonen nu heel ver van onze school...
Van de week is ook groep 4 eindelijk met IPC begonnen: over communicatie. U zult er zeker
meer van horen :-).

GROEP 4/5
Wat jammer dat we bijna afscheid gaan nemen van ons regenwoud, we hebben veel
geleerd en de kinderen hebben zoveel meegedacht! We zijn nu aan het dromen; wat
kunnen we doen om het regenwoud te helpen. We laten graag zien op onze presentatie
wat we allemaal gedaan en gedroomd hebben, dat is pas 12 mei, om 11:00 uur, dus we
kunnen nog fijn wat met ons onderwerp doorgaan… dromen kunnen waar gemaakt
worden! We hebben nog een goede Van Gogh les gehad en de mensen stonden versteld
van wat we allemaal wisten en waren onder de indruk van de betrokkenheid onder het
scheuren en schilderen. Groep 4 is écht met “de tafels” begonnen. De tafel van 3 wordt
door bijna iedereen beheerst. Groep 5: de laatste kinderen werken nog aan hun laatste
tafels: ga er voor!

GROEP 6
De klas begint al op een echt Regenwoud te lijken! Vrijdag 10 maart is de laatste dag dat
we in de klas aan dit IPC thema gaan werken. We sluiten het thema af met een presentatie!
Deze begint om 13:45 uur tot 14:30 uur. Wij hopen u allemaal dan te zien!
Dinsdag 7 maart gaan we op Taaltrip naar de Stadsschouwburg. We zullen in de middag
pas om 12:30 uur op school zijn. De kinderen blijven deze middag in de klas over. Graag een
gezonde lunch en drinken mee naar school geven!
Vrijdag 17 maart is de laatste binnenles van schooltuinen. Tijdens de middag blijven de
kinderen ook over op school.

Vanaf april beginnen de buitenlessen van schooltuinen. De klassenouders maken een lijst
aan waarop elke ouder wordt ingedeeld om een keer mee te gaan. Deze lijst sturen wij u
binnenkort toe per mail en via de Parro app.

GROEP 7
Beste ouders, aankomende periode beginnen we weer met een nieuw thema van IPC. Het
nieuwe thema is 'Nederland waterland'. Aan het eind van dit thema kunt ook weer een
uitnodiging verwachten om bij ons langs te komen. Wilt u uw kind stimuleren om thuis ook
bezig te gaan met IPC? Ze willen u er vast van alles over vertellen!
Eind volgende week komt er informatie over kamp, we zullen hierin de belangrijke data
met u delen.
We zijn deze week begonnen met het flink voorbereiden voor het theoretisch
verkeersexamen. Deze zal op woensdag 12 april plaatsvinden.

GROEP 8
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Wat leuk dat er zoveel ouders aanwezig waren bij de eindpresentatie van ons IPC-thema
‘Hoe leren wij?’.
Iedereen heeft de voorkeurslijst laten controleren en heeft nu een aanmeldformulier. Deze
twee formulieren moeten voor 10 maart op de school van de eerste keuze worden
ingeleverd. Het is zeer belangrijk dat dit op tijd wordt gedaan!
Er zijn al 16 ouders gekoppeld aan de Parro app, nog 5! U heeft allen een uitnodiging via de
e-mail ontvangen, zodat u gekoppeld kunt worden.

NK
Let op: Dinsdag 14 maart is er gewoon les voor de nieuwkomers.
Vrijdag voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Inas, Chloe, Salma, Wail,
Andrei, Ameliia en Mina. Zij zijn na de vakantie gestart in hun nieuwe klas.
Maandag 27 februari zijn er bij Nieuwkomers 2 weer drie nieuwe kinderen begonnen.
Welkom Leith, Marlene en Gabriel.
Ook hebben we voor de vakantie afscheid genomen van juf Marina. Maandag na de
vakantie is juf Milou begonnen als juf bij Nieuwkomers 1. Zij staat op maandag en dinsdag
voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Elin voor de groep.
Maandag 6 maart starten we met het thema natuur in de nieuwkomersgroepen.

NSA SPORT / BETALINGEN
NSA sport en NSA is ook deze week weer van start gegaan. Voor het gehele NSA rooster,
zie: http://www.obs-deroos.nl/page/nsa
Er moeten wel nog steeds een aantal ouders betalen voor de NSA sport activiteiten! U kunt
dit op dinsdag, woensdag of donderdag na schooltijd bij meester Jeroen, de
gymleerkracht, afrekenen. Voor vragen (over de sportactiviteiten) is meester Jeroen
bereikbaar via: j.laan@obs-deroos.nl

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

