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Belangrijke data komende periode:

14

Datum

Activiteit

Maandag 3 april

- Ouderkamer: uitleg en evaluatie Rekensprint programma
voor (toekomstige) hulpouders (08:30 uur)
- Openingsdag schoenenmuseum groep 1/2B (in de hal)

Dinsdag 4 april

- Voorschool AKROS: bezoek kinderboerderij

Woensdag 5 april

- Ouders groepen 1/2A en 1/2B: Piramide & VVE-thuis
oudervoorlichting Lente (08:45 uur in de ouderkamer)
- Ouders groep 7 en 8: Informatiebijeenkomst over kamp
(start: 13:00 uur; ouders hebben aparte brief hierover
ontvangen)

Donderdag 6 april

-

Vrijdag 7 april

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken, start 09:00 uur. Geef het door!
- Groep 6: Schooltuin binnenles

Maandag 10 april

- MR-vergadering (20:00 uur)

Dinsdag 11 april

- NK1 en NK2: Studiedag, alleen de kinderen van de twee
nieuwkomersgroepen zijn vandaag vrij
- Voorschool ouders: Piramide & VVE-thuis
oudervoorlichting Lente (09:00 uur in de ouderkamer)

Woensdag 12 april

- Groep 7: theoretisch verkeersexamen

Donderdag 13 april

- Paasontbijt in de klas (kinderen)
- Paas koffie inloop in de ouderkamer (ouders)
- S.O.P. dag (vanaf 12:00 uur ouderhulp nodig!)
- Roosblaadje 15 wordt verstuurd

Vrijdag 14 april

- Goede vrijdag, alle kinderen zijn vandaag vrij

Maandag 17 april

- Tweede paasdag, alle kinderen zijn vandaag vrij

Donderdag 20 april

- Groep 7: Presentatie IPC (13:30-14:30 uur)

Vrijdag 21 april

- Koningsspelen

DIRECTIE
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Vandaag was een fotograaf in onze school. Hij heeft diverse mooie foto’s gemaakt die we in
de toekomst kunnen gaan gebruiken voor o.a. een nieuwe flyer en voor updates op onze
website. U heeft begin deze week hierover een brief ontvangen via de mail.
Vergeet u a.u.b. niet om het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen? U heeft 20 maart
jl. een e-mail hierover ontvangen.
Volgende week vrijdag 7 april is er weer een open ochtend in onze school. Ouders met
kinderen tot 4 jaar die nog op zoek zijn naar een basisschool kunnen dan een kijkje bij ons
komen nemen. Geef het vooral door aan andere ouders in uw omgeving die misschien nog
een school zoeken. Of promoot de open ochtend via uw eigen sociale media.
Wij houden op donderdag 13 april, na het paasontbijt
dat eerst die ochtend is, 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 hard bij nodig. Uw hulp wordt donderdag 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).

OUDERKAMER
-Aanstaande maandag 3 april is er om 08:30 uur een evaluatieochtend van het programma
Rekensprint in de ouderkamer. De ouders die er al aan meewerken zijn hiervoor
uitgenodigd. Maar uiteraard mogen geïnteresseerde ouders altijd hierbij aansluiten! We
kunnen zeker nog meer hulp van ouders gebruiken bij het automatiseren van rekenen aan
kinderen van groep 4 en 5. Ook als u nog geen kind in deze groepen heeft kunt u ons
helpen. Dus... wees welkom!
-Woensdag 5 april is vanaf 08:45 uur voor de ouders van de groepen 1/2A en 1/2B weer
een voorlichting over het Piramide thema Lente. Aansluitend is de bijeenkomst voor de
groep 1/2 ouders die deelnemen aan het VVE-thuis programma.
-Dinsdag 11 april is vanaf 09:00 uur voor de ouders van de voorschool van AKROS weer
een voorlichting over het Piramide thema Lente. Aansluitend is de bijeenkomst voor de
voorschool ouders met kinderen van 3 jaar en ouder over het VVE-thuis programma.
-Donderdag 13 april is er vanaf 08:30 uur, voor wie het gezellig vindt, weer een speciale
Paas koffie inloop voor ouders in de ouderkamer. Ik zorg voor de koffie en thee e.d. Neemt
u zelf (ook) wat (paas)lekkers te eten mee?

VOORSCHOOL AKROS
We zijn gestart met het Piramide thema Lente.
Dinsdag 4 april bezoeken we samen met de ouders de kinderboerderij. We vertrekken om
09:00 uur.
Dinsdag 11 april is weer de Piramide oudervoorlichting in de ouderkamer en aansluitend
de VVE-thuis bijeenkomst die bij dit thema hoort. We rekenen op uw komst!

GROEP 1/2A EN 1/2B
Vanaf maandag kunnen jullie schoenen komen bewonderen
in het schoenenmuseum in de hal. Alle kinderen uit groep
1/2B hebben een schoen ontworpen en een naam bedacht
voor zijn of haar schoen. Komen jullie kijken? Ze zijn prachtig
geworden!
Woensdag 5 april is vanaf 08:45 uur voor de ouders weer
een voorlichting over het Piramide thema Lente.
Aansluitend is de bijeenkomst voor ouders die deelnemen
aan het VVE-thuis programma.
Dinsdag 13 april is het paasontbijt in de klas en de SOP-dag.
Hiervoor hebben we in de middag nog ouders nodig die
komen helpen met schoonmaken. Graag aanmelden bij de
klassenouders of de leerkracht!
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GROEP 3
Aankomende week beginnen we met het thema "Dieren". Het prentenboek dat hierbij aan
bod komt heet "Pats-boem" en is geschreven door Elle van Lieshout en Erik van Os.
We leren op leesgebied, onder andere, het lezen van woorden die eindigen op: -eeuw, ieuw en -uw. Ook komen woorden met voor- en achtervoegsels weer aan bod (woorden
die beginnen met be-, ge- en ver-, verkleinwoorden). De kinderen die aan meer uitdaging
toe zijn leren ook nog woorden die eindigen op -ig, -lijk en -ing. En woorden waarvan de
eerste klankgroep eindigt op een lange klank (zoals jager) en woorden met een i in de
eerste lettergreep (zoals gitaar).
Daarnaast blijven we oefenen met het correct en vlot lezen van de woordrijtjes want
daardoor gaan we nog sneller lezen! Helpt u daar tijdens inloop weer aan mee?
Neem ook eens een kijkje op onze spellingsmuur, daarop kunt u zien welke
spellingsafspraken we gebruiken om woorden correct te spellen.
Met rekenen hebben we in het afgelopen blok het dubbelen en bijna-dubbelen behandeld.
Heeft daar thuis al naar gevraagd? De kinderen kunnen hier vast iets over vertellen. Ook
hebben we optel- en aftreksommen geoefend op het rekenrek. En we hebben
oppervlakteberekeningen met postzegels gemaakt. Het klok kijken is ook weer aan bod
gekomen. Zo leren we, naast helen uren, ook klokkijken met halve uren.
We beginnen, zoals eerder genoemd, met het thema "Dieren". De kinderen mogen allemaal
zoveel mogelijk dieren (knuffels en poppetjes) mee naar school nemen.

GROEP 4
Wat hebben de kinderen zitten zweten om een spannend gedicht te maken. Mooie
woorden die ook nog rijmen. STaal (de nieuwe taalmethode) heeft mooie opdrachten maar
niet de makkelijkste... Vraag uw kind thuis ook eens een verhaal of een gedicht te schrijven.
Door te oefenen zal het steeds beter gaan!
Bij rekenen hebben we allemaal met een bouwplaat een kubus gemaakt. Eigenlijk zijn alle
doosjes een bouwplaat. Laat uw kind thuis ook maar eens een doosje helemaal uit elkaar
halen. Dan kan je zien hoe mooi de bouwplaat soms is en ook waar de lijmrandjes zijn...

GROEP 4/5
De kinderen hebben allemaal een map, waar ze mooie producten in bewaren en artikelen
b.v. rond IPC onderwerpen.
We zijn deze week gestart met het IPC thema ontdekkingsreizigers & avonturiers, dat
naadloos aansluit bij "Het Regenwoud".
Ook hebben ze een klein kleurig boekje in hun la. Hier schrijven ze na een toets hun
bevindingen in: Wat is het resultaat? Wat gaat goed? Wat kunnen we vieren? Waar wil ik
aan werken? Hoe wil ik dat doen? Met wie wil ik dat doen? Ze kunnen er ook eigen
onderwerpen in kwijt.
Als u er meer over wil lezen: http://hetkind.org/2016/01/08/een-jaar-de-klas-van-elly-hoewordt-de-spellingsles-van-de-leerlingen/ onder de link: veilig willen leren.

GROEP 6
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Bedankt voor jullie komst tijdens de groepspresentatie van groep 6 en 8. Groep 6 was van
te voren erg zenuwachtig maar wat deden ze het knap tijdens het toneelstuk!
Deze week zijn we gestart met een nieuw IPC thema: Ontdekkingsreizigers & avonturiers.
Vrijdag 7 april is de eerste Schooltuin binnenles. De kinderen gaan lekker aan de slag met
aarde, dus zorg ervoor dat ze kleren aan hebben die vies mogen worden. Bij regen graag
regenkleding en regenlaarzen mee! De moeder van Ali Kaya gaat als begeleiding mee. De
kinderen blijven vanaf nu iedere vrijdag over op school. Ook zullen we vanaf nu iedere
vrijdag pas om 14:45 uur terug op school zijn.
Dinsdag 13 april is de SOP-dag. Hiervoor hebben we in groep 6 nog ouders nodig die
komen helpen met schoonmaken. Graag aanmelden bij Julia!

GROEP 7
We zijn weer begonnen met een nieuw thema IPC: Nederland, waterland. Bij dezen willen
wij alle ouders uitnodigen om donderdag 20 april (13:30-14:30 uur) langs te komen op
school voor onze presentatie.
U heeft allen een brief over het kamp ontvangen met daarin de uitnodiging voor een
bijeenkomst op woensdag 5 april 2017 om 13:00 uur.
Woensdag 12 april is het theoretisch verkeersexamen. U kunt hier thuis extra aandacht
aan besteden. Op school zijn wij druk bezig om hier mee te oefenen!
Donderdag 13 april is er de SOP-dag. Oftewel de 'school-opruim-dag'. Er zijn ook ouders
nodig die komen helpen. Wie komt mij versterken? U kunt zich bij mij opgeven!

GROEP 8
Afgelopen donderdag zijn de kinderen op Kunstschooldag geweest. Dit is de Amsterdamse
afsluiting van de basisschoolperiode op het gebied van cultuureducatie.
We zijn een nieuw IPC-thema gestart: Nederland, waterland. De kinderen hebben de
opdracht gekregen een noodpakket samen te stellen voor mensen die te maken krijgen met
een watersnoodramp ergens op de wereld. Het zou leuk zijn als u hierin meedenkt met uw
kind. Maandag 3 april moeten de pakketten op school aanwezig zijn.
U heeft allen een brief over het kamp ontvangen met daarin de uitnodiging voor een
bijeenkomst op woensdag 5 april 2017 om 13:00 uur.
Alle leerlingen kunnen woensdag 5 april 2017 later in de middag, via een link die ze
maandag 3 april per mail ontvangen, zien op welke VO-school ze geplaatst zijn, spannend!!!

NIEUWKOMERS: NK1 EN NK2
Vorige week is er bij Nieuwkomers 1 weer een nieuw kind begonnen. Welkom Ali.
Op dinsdag 11 april zijn de nieuwkomers vrij.
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.

NSA SPORT
Aankomende zondag is er een tafeltennis (PINGPONG) evenement in de sporthallen zuid
(zie bijgevoegde flyer). U kunt bij eventuele belangstelling uw kind via de link op de flyer
opgeven hiervoor. En zie:
Afgelopen week heb aan de kinderen die deelnemen aan Streetdance en Flagfootbal een
briefje meegegeven: hierop staat het verschuldigde lesgeld van deze activiteiten. Graag zo
spoedig mogelijk betalen!!! Anders ben ik genoodzaakt uw kind de laatste paar lessen niet
meer mee te laten doen. Ik ben op school op di/wo/do. Groeten, Gym meester Jeroen
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Tips in de buurt
Ook deze zomer organiseert de organisatie Anglia weer een English Summer School week
eind augustus in Amsterdam. In een week tijd geven leerlingen van 7 t/m 18 jaar een
"boost" aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma. Zie:
http://anglianetwork.eu/summer-schools/
Vaak zitten dit soort en ook andere leuke en leerzame zomervakantie jeugd(sport)kampen
snel vol. Dus tijdig opgeven bij belangstelling is vaak aan te raden.

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

