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Datum

Activiteit

Vrijdag 5 mei 2017

- Bevrijdingsdag, alle kinderen zijn vrij

Maandag 8 mei

-

Dinsdag 9 mei

- Filmopnamen in school voor promotiefilmpje De Roos
- Voorschool: Ouderinspraak ochtend (09:00-10:00 uur)
- MR-vergadering (19:30 uur)

Woensdag 10 mei

-

Donderdag 11 mei

- MT afwezig (i.v.m. brainstorm jaarplan 17/18)
- Voorschool: juffendag met theaterbezoek
- Groep 7: afsluiting IPC thema Nederland waterland voor
ouders (13:30-14:30 uur)

Vrijdag 12 mei

- Groep 3: Speurtocht kinderboerderij De Uylenburg
- Groep 4/5 en 7: Groepspresentatie (11:00 uur)
- Groep 6: schooltuinen (12:15-14:30 uur)

Maandag 15 mei

-

Dinsdag 16 mei

- Ouderkamer: Ouderbijeenkomst “moedig je kind aan”
- Scholenmarkt stadsdeel West (18:30-21:00, Waterkant)

Woensdag 17 mei

- Open ochtend voor ouders die nog een basisschool
zoeken, geef het door! (start: 09:00 uur)
- Groep 4/5: Bezoek Slatuinen
- Groep 7: Bezoek Scheepvaartmuseum
- Groep 8 en NK1 en NK2: Extra sportdag

Donderdag 18 mei

- Groep 4/5: Bezoek Bouwplaats

Vrijdag 19 mei

- Roosblaadje 17 wordt gemaild naar ouders
- Groep 6: schooltuinen (12:15-14:30 uur)

Dinsdag 23 mei

- Ouders voorschool AKROS: Oudervoorlichting Piramide thema Verkeer
(09:00 uur)

Woensdag 24 mei

- Ouders groepen 1/2A en 1/2B: Oudervoorlichting Piramide thema
Verkeer (08:45 uur)

Donderdag 25 mei

- Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 26 mei

- Dag na hemelvaart, alle kinderen zijn vrij

MEDEDELINGEN DIRECTIE
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Benoeming nieuwe directeur
Het bestuur van de school heeft op voordracht van de sollicitatiecommissie Gert Geertsma
benoemd als nieuwe directeur van De Roos, met ingang van 1 augustus 2017. Vandaag
heeft hij kennis gemaakt met het team. Tussen nu en einde schooljaar zal Gert al een aantal
keren op school aanwezig zijn voor de overdracht, waardoor een soepele start aan het
begin van het schooljaar mogelijk is. Gert zal zichzelf in een van de volgende Roosblaadjes
voorstellen. Wij wensen Gert een goede tijd toe op De Roos.
Resultaten tevredenheidsonderzoek
Afgelopen februari/maart is u gevraagd deel te nemen aan het tweejaarlijkse
tevredenheidsonderzoek. Voldoende ouders hebben de vragenlijst ingevuld om het
resultaat representatief te mogen noemen.
U geeft de school een ruime voldoende: 7,7
Ook de kinderen van groep 6, 7 en 8 en de medewerkers van de school hebben een zelfde
soort vragenlijst ingevuld.
De leerlingen zijn heel tevreden over de school. Ze geven het cijfer: 8,6
De medewerkers geven de school ook een ruime voldoende: 7,2
Alle resultaten zullen deze maand intern worden besproken om te zien of er punten zijn
waar wij als De Roos iets mee moeten. Wij kunnen deze dan meenemen in het jaarplan
2017-2018. U krijgt in een volgende nieuwsbrief meer te lezen over deze analyse.
Studiedag managementteam (MT) donderdag 11 mei
Volgende week donderdag houdt het managementteam van de school een studiedag. Het
MT is die dag niet aanwezig in het schoolgebouw. Op deze dag wordt het volgende
schooljaar voorbereid. Er wordt dan onder andere gesproken over: de formatie, het
jaarplan, de jaarkalender en het taakbeleid. In het MT hebben naast de directeur zitting:
Marieke Hollander (bovenbouwcoördinator), Jael Mahakena (onderbouwcoördinator),
Marjolein Brouwer (IB), Roos Verreijt (leidinggevende AKROS (onze alles-in-een partner) en
VVE coördinator), Heavenly Oerlemans (coördinator Nieuwkomersgroepen). Ook onze
nieuwe directeur, Gert Geertsma, zal op deze dag aanschuiven.
Film over De Roos dinsdag 9 mei
Volgende week dinsdag worden er filmopnames gemaakt op de school. Er wordt in een
aantal groepen gefilmd en interviews gehouden met een aantal collega’s. Het doel is om in
deze film de specifieke kenmerken van de school goed naar voren te laten komen. Wat
onderscheidt de Roos van andere scholen?
Deze film wordt gemaakt in opdracht van ons schoolbestuur, de AWBR. Zij vindt het goed
dat al haar scholen op deze wijze hun visie zichtbaar kunnen maken, en daarmee ook het
beleid van het schoolbestuur laten zien.

SCHOOLVAKANTIES SCHOOLJAAR 2017/2018

Pagina 3

Hierbij ontvangt u een overzicht van de door de overheid vastgestelde vakantiedagen voor
volgend schooljaar. Dit overzicht is niet volledig, omdat de studiedagen en eventuele
andere vrije dagen, die door de school zelf worden vastgesteld, nu nog ontbreken. Zet de
data goed in uw agenda. Het vakantieoverzicht is ook altijd terug te vinden via:
http://www.obs-deroos.nl/page/vakantie-vrije-dagen-verlof
De door de AWBR vastgestelde schoolvakanties van schooljaar 2017/2018 zijn:
•Herfstvakantie:
23 t/m 27 oktober 2017
•Kerstvakantie:
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
•Voorjaarsvakantie:
26 februari t/m 2 maart 2018
•Tweede paasdag:
2 april 2018
•Koningsdag:
27 april 2018
•Meivakantie:
30 april t/m 4 mei 2018
•Hemelvaart:
10 mei 2018
•Pinksteren:
21 mei 2018
•Zomervakantie:
23 juli 2018 t/m 2 september 2018

VREEDZAME KINDERWIJKRAAD
De kinderwijkraad is weer bijeen gekomen en in gesprek gegaan over welke rol zij en wij
kunnen hebben in een vreedzame wijk. Tijdens deze bijeenkomst zijn 3 speerpunten
gekozen:
1. omgang met elkaar;
2. omgang met de natuur.
Deze punten zijn wat de kinderen betreft de kern van vreedzame wijk en vreedzaam zijn.
Er kwam vanuit verschillende kinderen een derde punt naar voren en dat is:
3. ontmoeten: ontmoeten tussen kinderen, maar juist ook met volwassenen en oudere
bewoners.
In de komende week zullen de kinderen in overleg gaan hoe we van een van de
speerpunten een schoolactie kunnen maken.

OUDERKAMER
In de komende periode zijn er voor ouders weer verschillende bijeenkomsten in de
ouderkamer:
- Dinsdag 9 mei is een ouder inspraakochtend voor ouders van de voorschool van AKROS,
van 09:00 tot 10:00 uur. Sylvia en Floor gaan met de voorschool ouders brainstormen over
nieuwe ideeën rondom thema gerelateerde uitstapjes en activiteiten en het schoolreisje.
- Dinsdag 16 mei is er in samenwerking met de ouder- en kindadviseur, Monique
Lansheuvels, weer een opvoed thema bijeenkomst in de ouderkamer voor alle
belangstellende ouders. Het thema is “Moedig je kind aan”. We starten rond 08:45 uur.
- Dinsdag 23 mei krijgen de ouders van de voorschool weer uitleg bij het nieuwe Piramide
thema Verkeer. Aansluitend is de VVE-thuis bijeenkomst voor alle ouders met kinderen van
3 jaar. Start: 09:00 uur.
- Woensdag 24 mei krijgen de ouders van de groepen 1/2A en 1/2B weer uitleg bij het
nieuwe Piramide thema Verkeer. Aansluitend is de VVE-thuis bijeenkomst voor alle hieraan
deelnemende ouders. Start: 08:45 uur.

Informatie uit de groepen
VOORSCHOOL DE ROOS AKROS
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Inmiddels hebben we weer een nieuw kindje, Ishaq, bij ons op de groep. Langzaam aan
beginnen de andere nieuwe kinderen zich steeds wat meer op hun gemak te voelen en
beginnen de regels van de voorschool beter te begrijpen.
Inmiddels zijn we begonnen met het Piramide lente thema dat weer aansluit op de
afgelopen weken waar de kinderen al spelend hebben geleerd over het leven op de
boerderij. We gaan het voornamelijk hebben over groeien en bloeien. Lekker veel boekjes
lezen, tuinkers zaaien, filmpjes bekijken en spelen met natuurlijke materialen zoals aarde,
zand, hooi en maïs.
Op dinsdag 9 mei organiseren we weer een ouder inspraakochtend, van 09:00 uur tot
10:00 uur in de ouderkamer. Sylvia wil graag met alle ouders brainstormen over nieuwe
ideeën rondom thema gerelateerde uitstapjes en activiteiten en het schoolreisje. Misschien
kunt u alvast informatie opzoeken over leuke activiteiten en uitstapjes op het internet, of
heeft u of uw familie/vrienden zelf leuke ideeën die u met ons wil delen!?
Donderdag 11 mei vieren we juffendag!!! We willen u en de kinderen meenemen naar het
theater. Het stuk heet: “Ik word een heel blij visje” en wordt gespeeld door Kees en Koos.
We moeten om 10:00 uur in het theater zijn, dus we gaan na de inloop gelijk weg. Er
hebben zich nog maar twee ouders aangemeld om mee te gaan. We kunnen echter niet
zonder uw hulp weg, dus laat ons z.s.m. weten of u mee kunt.
Op maandag 22 mei start het Piramide thema verkeer en starten we met een wandeling
naar het kruispunt aan de Jan van Galenstraat, om het verkeer dat langskomt te bekijken en
om samen eens over te steken bij het zebrapad. We hebben daar nog 5 hulp ouders voor
nodig. Dinsdag 23 mei is de bijbehorende oudervoorlichting en het VVE-thuis programma
in de ouderkamer vanaf 09:00 uur. Juf Attie en Sylvia

GROEP 1/2A EN 1/2B
Na een heerlijke week meivakantie hebben we de draad weer opgepakt met het Piramide
thema lente. Dit thema duurt t/m week 20. In week 21 start het thema Verkeer. Er is die
week, woensdag 24 mei, vanaf 08:45 uur weer een korte oudervoorlichting.
Afgelopen woensdag 3 mei hebben 12 leerlingen kookles gehad in het kooklokaal. Deze les
werd gegeven door juf Hedwig van de kookstudio.
Vanaf week 19 zullen wij op maandagmiddag (i.p.v. vrijdagmiddag) muziekles krijgen van
Davide (Aslan).
Maandag 8 mei staat juf Sophie in de ochtend voor groep 1/2B. In de middag is juf Hannah
er gewoon weer.

GROEP 3
Deze week hebben we het thema Dieren afgesloten. In het kader van die afsluiting gaan we
volgende week vrijdag naar kinderboerderij de Uylenburg. Daar wordt een speurtocht voor
ons georganiseerd. We kunnen uw hulp hier goed bij gebruiken. Als u mee wilt, laat u het
dan even weten?
Het nieuwe thema van Lijn 3 is Een hut bouwen. We leren dan op welke plek je het best
een hut kunt bouwen. En welke knopen hier het meest geschikt voor zijn. Daarnaast leren

we hoe we een constructie zo stevig mogelijk maken. Ook heeft dit thema een sociaalemotionele insteek want een hut bouw je meestal samen met anderen.
Met rekenen hebben we ons de afgelopen weken bezig gehouden met optellen en
aftrekken boven de 10. Hierbij maken we de vergelijking met optellen en aftrekken onder
de 10. En we hebben lengte en hoogte gemeten met natuurlijke maten. Ook het gelijk
verdelen van hoeveelheden en het halveren van figuren hebben we gedaan. We kunnen nu
ook klokkijken met hele en halve uren. En geldbedragen eerlijk verdelen.

GROEP 4
Leuk nieuws is dat Morena een broertje heeft gekregen Dorian: de beschuit met muisjes
smaakte de kinderen. Minder leuk nieuws is dat Soufian vandaag afscheid heeft genomen.
Een school dichtbij hun nieuwe huis is toch veel handiger. Wij wensen hem natuurlijk heel
veel plezier. Nu al meld ik hier dat het uitgestelde uitje naar de Slatuinen op vrijdag 2 juni
plaats gaat vinden. Daarvoor zijn 3 ouders nodig.
Pagina 5

GROEP 4/5
Even wat data: vrijdag 12 mei om 11:00 uur groepspresentatie.
Woensdag 17 mei bezoeken we de Slatuinen, om 09:00 uur worden we verwacht. Het is
een heerlijk uitje in de buurt. Om 10:45 uur zijn we weer terug.
Donderdag 18 mei mogen we een bouwplaats bezoeken. We leren over oppervlakte, de
omtrek van gebouwen en nog veel meer, wie weet mogen we zelf metselen... We gaan er
met de tram naar toe. Die dag zijn we niet voor 12:00 uur terug, dus graag "overblijf eten"
mee. Begeleiding is natuurlijk noodzakelijk, geeft u zich alstublieft bijtijds op, zodat we
weten dat beide activiteiten door kunnen gaan?
Maandag 29 mei is er geen zwemles voor groep 5.

GROEP 6
Vandaag hebben we afscheid genomen van Sara Moro. Vanaf maandag 8 mei start Sara op
haar nieuwe school. We gaan haar erg missen maar we wensen haar super veel plezier op
haar nieuwe school!
Alvast een datum voor in de agenda! Donderdag 1 juni in de middag is de afsluiting van het
IPC thema avonturiers & ontdekkingsreizigers. Het exacte tijdstip wordt vermeld in de
volgende nieuwsbrief.
De eerstkomende schooltuinles is op vrijdag 12 mei.

GROEP 7
Er staat nogal wat op de planning de aankomende weken. Even alles op een rijtje:
- Donderdag 11 mei: afsluiting IPC in de klas (13:30-14:30 uur)
- Vrijdag 12 mei: groepspresentatie (11:00 uur)
- Woensdag 17 mei: bezoek scheepvaart museum (09:00-12:30 uur)
Voor het bezoek aan het Scheepvaartmuseum zoek ik nog één begeleider. Via de Parro-app
heb ik een oproep gedaan, via de app kunt je je opgeven.
Vanaf deze week hebben wij twee nieuwe leerlingen in de klas, Pedro en Yassin. Ze deden
al een tijd mee met het vak rekenen, maar nu zitten zij dus de hele week bij ons in de klas;
welkom!

GROEP 8
Op woensdag 17 mei heeft groep 8 een extra sportdag. De dag zal plaatsvinden van 8:30
tot 12:00 uur in de Van Hogendorphal. De dag wordt georganiseerd door studenten die
examen doen voor de opleiding tot sportcoach. Dit leek ons een leuke kans om extra te
sporten! We worden met de bus opgehaald en terug op school gebracht.
Onze klassenouders, Farida en Christa, zijn op zoek naar ouders die op een controlepost
willen zitten tijdens het verkeersexamen. Het zou erg fijn zijn als u mee kunt helpen!

NIEUWKOMERS 1 EN NIEUWKOMERS 2
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- Deze week zijn wij gestart met het thema 'wonen en verkeer'. We leren een heleboel
Nederlandse woorden die passen binnen dit onderwerp. Op het prikbord tussen de lokalen
van nieuwkomers 1 en nieuwkomers 2 kunt u zien welke woorden uw kind heeft geleerd.
Komt u kijken?
- De kinderen kunnen thuis allemaal oefenen met de woorden van het thema op de
volgende website: www.hzs-digitaal.nl.
Verder kunnen de kinderen thuis ook oefenen met rekenen op: www.rekentuin.nl.
De kinderen hebben zelf een gebruikersnaam en wachtwoord, deze kunt u eventueel ook
opvragen bij de leerkracht.
- Let op: meeste kinderen hebben een huiswerkmapje. Dat mapje moet op maandag altijd
weer terug mee naar school.
-woensdag 17 mei hebben we sportdag! Kom deze dag dus in sportkleding naar school en
neem genoeg gezond eten en drinken mee naar school. De dag zal plaatsvinden van 8:30
tot 12:00 uur in de Van Hogendorphal. We worden met de bus opgehaald en terug op
school gebracht.
- Het is belangrijk dat de kinderen veel in contact komen met Nederlandstalige kinderen. U
heeft deze week een folder gekregen van 'west beweegt'. Hiermee kunt u uw zoon of
dochter inschrijven voor een sportactiviteit na schooltijd. Wij raden dit aan. De kinderen
leren zo andere kinderen kennen, kunnen lekker spelen en leren communiceren in de
Nederlandse taal. Mocht u hier vragen over hebben kunt u terecht bij de leerkrachten.
Nederlandse televisie is ook heel erg goed voor de woordenschat!
- Verder is het belangrijk dat kinderen zich ook in hun eigen taal kunnen ontwikkelen.
Oefenen met Nederlands is goed, maar het is ook erg belangrijk om thuis te lezen en te
communiceren in de eigen taal. Hiermee blijven de kinderen ook deze taal ontwikkelen, dat
is voorwaardelijk voor het leren van een nieuwe taal.
Herhaling: Op woensdag en donderdag hebben de kinderen gym. De kinderen hebben
hiervoor gymkleding en gymschoenen nodig.
Volgende week zullen er weer nieuwe leerlingen bij de nieuwkomers starten, fijn!
De juffen voor de groepen:
Nieuwkomers 1
Maandag: Juf Heavenly
Dinsdag: Juf Heavenly
Woensdag: Juf Heavenly
Donderdag: Juf Elin
Vrijdag: Juf Elin

Nieuwkomers 2
Maandag: Juf Hester
Dinsdag: Juf Hester
Woensdag: Juf Milou
Donderdag: Juf Hester
Vrijdag: Juf Hester

De contactgegevens van de juffen van de twee nieuwkomersgroepen zijn:
Juf Hester: h.ballegoy@obs-deroos.nl
Juf Heavenly: h.oerlemans@obs-deroos.nl
Juf Elin: e.crone@obs-deroos.nl
Juf Milou: m.overtoom@obs-deroos.nl

Tip van de gemeente Amsterdam
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Extra geld van de gemeente voor ouderbijdrage en andere schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig
verdient. Of omdat u een uitkering hebt. De gemeente Amsterdam kan u dan helpen met
de schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375,-. U betaalt met dit geld
bijvoorbeeld de ouderbijdrage van de school, schoolreisjes, sportclub, muziekles of
schoolspullen. LET OP: Aanvragen voor schooljaar 2016-2017 kan nog tot en met 31 mei
2017. Deze aanvraag doet u zelf rechtstreeks bij de gemeente, dit gaat niet via school.
Wat is dan een laag inkomen en weinig geld?
Uw jaarinkomen was in 2016 lager dan € 23.907,- als u samenwoont met uw partner en uw
kind(eren). Of lager dan € 23.131,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31
december minder dan € € 11.840,- aan geld. Ontvangt u AOW, dan gelden andere
bedragen. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op
www.amsterdam.nl/pakjekans of bel de gemeente hierover via: 020 252 6000.

Nieuws van Kind & Motoriek
Van cirkels word je vrolijk! Dit keer gaan we daarom het papier eens feestelijk inkleuren
met veel verschillende cirkels! Naast dat het leuk is, oefen je ook nog het ruimtelijke
inzicht!
Benodigdheden:
-A4 papier
-Drie muntjes in verschillende grootte
-Kleurpotloden
Wat ga je doen:
1 Leg het A4 papier voor je op tafel.
2 Leg elk muntje op het papier en trek deze
over. Herhaal dit vijf keer zodat het papier vol staat met cirkels.
3 Geef de grootste cirkels eenzelfde kleur (bijvoorbeeld rood).
Ook de middelste cirkels en de kleinste cirkels krijgen steeds dezelfde kleur.
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

