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Bezoekadres
Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam

Postadres
Jan van Galenstraat 105
1056 BK Amsterdam

Vrijdag 17 maart 2017

T 020 612 22 66
info@obs-deroos.nl
www.obs-deroos.nl

Volg ons ook op Twitter via: @obsroos

Belangrijke data komende periode:

13

Datum

Activiteit

Maandag 20 maart

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

Dinsdag 21 maart

-

Woensdag 22 maart

- Voor alle ouders: Interactief theater rond thema seksuele
voorlichting bij Week van de Lentekriebels (speelzaal, inloop
vanaf 08:30 uur, start 08:45 uur, einde rond 10:15 uur)
- Grote Rekendag

Donderdag 23 maart

- Groepen 1/2A en 1/2B: Bezoek bibliotheek Mercatorplein
- Ouderkamer: Taalmaatjes ABC groepje B (13:00 uur)

Vrijdag 24 maart

- Groep 6 en 8: Groepspresentatie (13:30 uur)
- Afsluiting Week van de Lentekriebels

Maandag 27 maart

- Ouderkamer: Taalmaatjes ABC groepje A (13:00 uur)

Dinsdag 28 maart

- Ouderkamer: Voorlichting GGD behoud gezond gebit /
uitleg programma Trammelant (08:45-09:35 uur)
- Groepen 1 t/m 4/5: Bezoek GGD/Trammelant in de klas en
tandenpoetsles
- MR vergadering (19:30 uur)

Woensdag 29 maart

-

Donderdag 30 maart

- Ouderkamer: Taalmaatjes ABC groepje B (13:00 uur)

Vrijdag 31 maart

- Volgende Roosblaadje (nr. 14) wordt verstuurd

DIRECTIE
Tevredenheidsonderzoek
Begin volgende week ontvangt u per e-mail het verzoek deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek. Deze wordt elke twee jaar afgenomen bij ouders, leerlingen en
het personeel.

Uw feedback is belangrijk voor de school. De uitkomsten worden meegenomen in het
jaarplan 2017-2018 en geven ons een beeld van uw oordeel over De Roos. De vragen gaan
over thema’s als: schoolklimaat, het onderwijsleerproces, informatie en communicatie. Tot
slot zal u worden gevraagd een rapportcijfer aan de school toe te kennen.
U heeft tot en met 31 maart 2017 de tijd om deze vragenlijst in te vullen. Het is dit keer
een beknopte vragenlijst, dus zal het u weinig tijd kosten in te vullen.
Dus hierbij het dringende verzoek om aan dit tevredenheidsonderzoek deel te nemen.
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Offerfeest 2017
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 het Offerfeest op maandag 4 september zou willen
vieren, dan dient u dat tijdig kenbaar maken te maken bij de directie. 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.
SOP - dag donderdag 13 april
Wij houden op donderdag 13 april, na het lenteontbijt dat eerst die ochtend is in de
groepen, een Schoon Onderwijs Project. Het doel van deze S.O.P.-dag is om de leerlingen,
het schoolteam en het schoonmaakbedrijf bewust te maken van een goede schoonmaak en
hygiëne op school. De bedoeling is dat er lessen worden gegeven door de GGD over het
belang van hygiëne op school en dat we na de overblijf praktisch aan de slag gaan om een
aantal ruimten in het gebouw op te ruimen en schoon te maken. Dat redden wij niet alleen.
Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Uw hulp wordt 13 april gevraagd tussen 13:00 en
14:30 uur. Hoe meer helpende handen hoe meer er gedaan kan worden. U kunt zich
aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij de directie van de school.
(directeur@obs-deroos.nl).
Studiedag personeel 14 maart
Afgelopen dinsdag 14 maart was er een gemeenschappelijke ICT studiedag voor het
personeel van de 18 AWBR-basisscholen. De studiedag had als onderwerp ‘Digitaal
Meesterschap’. Op de studiedag kwam aan de orde dat het onderwijs zich razendsnel
ontwikkelt. Kinderen leren anders o.a. doordat zij een schat aan digitale informatie tot hun
beschikking hebben. Onderwijzen betekent steeds meer leerlingen begeleiden in de
zoektocht naar kennis. Er was een film over hoe hieraan wordt gewerkt door scholen van
AWBR. Daarnaast konden personeelsleden workshops volgen en lezingen bijwonen. Het

was ook een goede gelegenheid om collega’s van andere scholen te ontmoeten, te sparren
en van elkaar te leren.

OVERBLIJF (TSO)
In Roosblaadje 8 van vrijdag 16 december 2016 hebben wij u al geïnformeerd over de
veranderingen die volgend schooljaar gaan plaatsvinden binnen de overblijf (o.a.
organisatie TSO via externe partij en hoger TSO tarief).
Uit de tekst in Roosblaadje 8 zou kunnen blijken dat we ontevreden zijn over de huidige
medewerkers van de overblijf. Wij willen met nadruk stellen dat we juist heel blij zijn met
de huidige groep overblijfkrachten, die met veel inzet zorgen voor de dagelijkse overblijf.
De reden dat er een verandering gaat komen, is dat wij op school niet meer de
mogelijkheid en tijd hebben om de huidige vorm te blijven handhaven, ondersteunen en
aan te sturen.

CONTROLE JUISTE NAW GEGEVENS IN LVS PARNASSYS
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Voor ons is het van groot belang dat we de juiste gegevens beschikbaar hebben van alle
leerlingen/gezinnen. Het juiste woonadres, recente (mobiele) telefoonnummers van beide
ouders/verzorgers en de juiste unieke e-mail adressen.
Het komt helaas geregeld voor dat we een ouder willen bellen of e-mailen en dat dan blijkt
dat het telnummer of het e-mail adres niet meer klopt.
We verzoeken u daarom deze gegevens goed te controleren en wijzigingen/verhuizingen
tijdig aan ons door te geven. Dit kan via Floor: f.bork@obs-deroos.nl.
U kunt de gegevens die bij ons bekend zijn digitaal inzien door in te loggen in het
ouderportaal van Parnassys: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
Weet u uw gebruikersnaam voor het ouderportaal niet meer? Stuur dan ook een berichtje
naar Floor (zie boven).

LUIZEN / LUIZENCONTROLE
De afgelopen weken zijn in de meeste groepen luizencontroles gedaan bij de kinderen van
die groep. Dank aan de klassenouders en/of andere ouders die hierbij hebben geholpen!
De hoofdluis is een hardnekkig beestje dat, vooral bij jonge kinderen, helaas veel voorkomt
in het haar / op de hoofdhuid. Controleer daarom thuis uw eigen kind / gezin alstublieft ook
geregeld zelf goed op luizen. Voorkomen is beter dan…
Mocht u thuis zien dat uw kind luizen heeft, behandel uw kind dan meteen (in ieder geval
altijd minimaal 2 weken (het hele gezin) elke dag blijven kammen met een speciale
luizenkam) en meldt dit ook aan de groepsleerkracht. Tips voor o.a. behandeling:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Filmpje om thuis samen met uw kind te kunnen kijken voor meer begrip:
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3162/Hoofdluizen

OUDERKAMER / THEATER LENTEKRIEBELS / TRAMMELANT
- Op woensdagochtend 22 maart is er in de speelzaal beneden een 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 goed bezocht. 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 gezond 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 tandenpoetsles.

START THEMA GEVOELENS BAAS IN EIGEN SOAP
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Afgelopen donderdag is het nieuwe Baasthema ‘Gevoelens’ van ons sociaal emotionele
programma Baas in Eigen Soap gestart. Om goed met gevoelens om te kunnen gaan, is een
veilig klimaat in de klas nodig. Respect voor elkaar is hierbij belangrijk. Dit gaat makkelijker
als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de ander te kunnen
verplaatsen. Om met elkaar over gevoelens te praten is het belangrijk dat kinderen zich
veilig voelen in de klas. Deze gesprekken zorgen ook voor meer veiligheid in de groep. We
gebruiken bij onze Baasthema’s ook lessen uit de methode Vreedzame school als extra
ondersteuning. We praten deze periode extra over gevoelens als boos, verdrietig, je
buitengesloten voelen, blij, tevreden en opkomen voor elkaar. (En de komende week
natuurlijk ook over zogenoemde “Lentekriebel gevoelens”  zie boven.)
Het wordt op school steeds gewoner om over gevoelens te praten. In het begin is het wat
onwennig. We houden er natuurlijk rekening mee dat niet elk kind even makkelijk over
zijn/haar gevoelens praat. We geven de ruimte om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens
kwijt willen.

GROTE REKENDAG 22 MAART
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En
dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek. Het thema van deze 15e editie is ‘Meten, bewegen en
construeren’ en draait om de wiskundige geletterdheid. Ze leren o.a.:
– meetkundige constructies maken;
– maquettes en plattegronden;
– meten via vergelijken;
– verkennen van getallen en getalrelaties door deze lijfelijk te ervaren;
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf
ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
Wat zijn er en wat worden er mooie kunstwerken gemaakt tijdens het thema Kunst! In
groep 1/2B worden er al prachtige kunstschoenen gemaakt voor in het schoenenmuseum.
Maandag beginnen we met een weekje Lentekriebels. Komen jullie naar het theaterstuk
voor ouders over 'Opvoeden met liefde' op woensdag 22 maart?

Op donderdag 23 maart gaan we naar de bibliotheek. In groep 1/2A zijn er genoeg
aanmeldingen. Voor groep 1/2B hebben we nog een paar ouders nodig die mee kunnen
gaan. Wie wilt er mee? We vertrekken rond 8:50 uur en zijn rond 10:45 uur weer terug.

GROEP 3
We zijn deze week begonnen met het thema Kunst. De kinderen mogen een kunstwerk of
een foto ervan mee naar school nemen!
Ook zijn we begonnen met het zichtbaar maken van ons leren. We hebben een
doelenmuur gemaakt waarop de kinderen kunnen zien wat ze deze periode leren en
waarop ze kunnen aangeven welke doelen ze al beheersen. Ook kunnen de kinderen op de
muur hun eigen leerdoelen opschrijven en feedback geven over mijn gedrag als leerkracht.
Kijkt u daar aankomende week even naar? Vraag uw kind vooral om er over te vertellen!

GROEP 4
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Komende week is de week over de Lentekriebels maar woensdag ook de Nationale
Rekendag. Die gaan groep 3 en groep 4 samen doen met spelletjes in een circuit. Daarvoor
is nog meer ouderhulp nodig. Meldt u aan bij mij!
Verder helpt het echt als u thuis uw kind laat oefenen met Taalzee en Rekentuin. Na school
kan er op school weer geoefend worden met extra Woordenschat van Taal Actief (dat kan
helaas niet thuis). Schrijf uw kind daarvoor twee keer in de week in op de lijst op de deur.

GROEP 4/5
Huiswerk, daar wordt regelmatig om gevraagd. We doen natuurlijk al heel wat door de
week, maar ouders willen ook graag thuis ondersteunen en daar hebben we de digitale
programma's voor. Daarnaast bespreken we donderdag met elkaar welk huiswerk kinderen
mee naar huis willen nemen, voor de één is dat een "tafel" en een ander kind oefent graag
iets rond een spellingsprobleem. Groep 5 gaat thuis tafels via Rekentuin oefenen. Ook
hebben ze zelf redactiesommen gemaakt, super mooie sommen. Na schooltijd kan er weer
Woordenschat gemaakt worden op de prachtige chroombooks. Daar wordt zo fijn mee
gewerkt in de klas!
En dan Rekensprint, het is een feest om te zien hoe mooi de ouders en kinderen dat
uitvoeren en het plezier dat ouders en kinderen er aan beleven!

GROEP 6
Wat een super opkomst afgelopen vrijdag tijdens de afsluiten van het IPC thema
‘Regenwoud’!
Komende week is de Week van de Lentekriebels. Deze week geven we lessen gericht op
relaties en seksualiteit. Uiteraard worden de lessen zo vorm gegeven dat ze passen bij de
leeftijd van groep 6.
Woensdag 22 maart is de Grote Rekendag! Een dag vol rekenen met het thema: meten,
bewegen en construeren.
Vrijdag 24 maart gaat groep 6 optreden tijdens de groepspresentatie. De kinderen hebben
zelf bedacht wat we dan gaan laten zien. Komt u ook? Het start om 13:30 uur.

GROEP 7
Komende week is de Week van de lentekriebels. Wij zullen in de klas dan ook lessen
Relaties & seksualiteit maken. Het doel van deze lessen is:
* Respect voor jezelf en de anderen hebben;
* Je bewust worden van je eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en
mogelijkheden;
* Betere beslissingen leren nemen op het gebied van relaties en seksualiteit.
Er is op woensdag 22 maart ook een ouderbijeenkomst in dit kader, hiervoor heeft u het
strookje in kunnen leveren om uw aanwezigheid door te geven. Wanneer u dit nog niet
gedaan heeft, kunt u zich a.s. maandag en dinsdag ook nog aanmelden!
Woensdag 22 maart is ook de Grote Rekendag. Wij zullen dan bijna de hele dag bezig zijn
met rekenen. Dit jaar is het thema: 'Meten, bewegen en construeren'.
Vandaag is de informatie voor kamp verspreid. We zijn op zoek naar chauffeurs die de
kinderen willen brengen en halen. Wilt u dit briefje zo snel mogelijk weer inleveren?

GROEP 8
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Komende week is de Week van de lentekriebels. Wij zullen in de klas dan ook lessen
Relaties & seksualiteit maken. Het doel van deze lessen is:
* Respect voor jezelf en de anderen hebben;
* Je bewust worden van je eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en
mogelijkheden;
* Betere beslissingen leren nemen op het gebied van relaties en seksualiteit.
Er is op woensdag 22 maart ook een ouderbijeenkomst in dit kader, hiervoor heeft u het
strookje in kunnen leveren om uw aanwezigheid door te geven. Wanneer u dit nog niet
gedaan heeft, kunt u zich a.s. maandag en dinsdag ook nog aanmelden!
Woensdag 22 maart is ook de Grote Rekendag. Wij zullen dan bijna de hele dag bezig zijn
met rekenen. Dit jaar is het thema: 'Meten, bewegen en construeren'.
Vrijdag 24 maart hebben we onze groepspresentatie. Hij start om 13:30 uur, zorgt u dat u
op tijd aanwezig bent?

NK1 EN NK2
Vorige week zijn er bij Nieuwkomers 1 weer drie nieuwe kinderen begonnen. Welkom
Youssef, Haya en Sem.
Op maandag 6 maart zijn we begonnen met het thema natuur. Vorige week hebben we
geleerd over het weer. Deze week leren we over dieren.
We willen u vragen er voor te zorgen dat uw kind op tijd op school is. Om 08:30 uur
beginnen wij met het lesprogramma. Ook is het belangrijk om uw kind op tijd op te halen.
Op woensdag zijn de kinderen om 12:30 uur uit, op de andere dagen om 14:00 uur.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
Bij deze nieuwsbrief zit een extra bijlage (flyer) met informatie over een cursus voor
gescheiden ouders. De cursus positief opvoeden voor ouders die gescheiden zijn, is er voor
ouders met kinderen in de leeftijd 0 tot en met 16 jaar.
 Wanneer: Donderdag van 09:30 - 11:30 uur
 Locatie: Baarsjesweg 224
 Intakegesprek: 20 april 2017

 Cursusdata: 11 en 18 mei, 1, 8 en 15 juni 2017
Voor vrijblijvend meer informatie of aanmelden, bel of mail met: Lonneke & Mae
(0)6 - 84792723 Mail: heffelaarm@gmail.com & Lonneke.heere@puntp.nl
Ouders van De Roos kunnen natuurlijk eerst ook meer informatie opvragen via Monique
Lansheuvel, onze ouder- en kindadviseur. Zij is woensdagochtend aanwezig op De Roos.

Tips in de buurt
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Nieuws van zeilschool de Duikelaar in Amsterdam (Sloterplas, Nieuw West)
Ahoy ouders!
Het zonnetje schijnt, bloesem groeit aan de bomen, dat betekent dat het seizoen weer
bijna gaat beginnen. We willen jullie laten weten dat het aanmelden voor onderstaande
zeil- en watersportweek cursussen op de Sloterplas weer is begonnen!
Voor cursusinfo zie: https://www.deduikelaar.nl/cursussen/
Voor de jeugd:
 Meivakantie week: zeilen van maandag 24 april t/m vrijdag 28 april;
 Voor‐ en najaarscursussen (5 x 2 uren):
Voorjaar: start zaterdag 3 juni of zondag 4 juni
Najaar: start zaterdag 2 september of zondag 3 september;
 Watersportweken tijdens de zomervakantie: 8 juli t/m 1 september - van maandag
t/m vrijdag;
 Kinderfeestjes: van mei t/m september - op wo/za/zo middag.
(Voor volwassenen: Valk zeilcursus vanaf week 18 in de weekenden.)
Ga naar: https://www.deduikelaar.nl/aanmelden/ om je nu in te schrijven.

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

