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Datum

Activiteit

Maandag 17 juli 2017

-

Dinsdag 18 juli

- Groep 8: Slotmusical

Woensdag 19 juli

- Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

Donderdag 20 juli

- Laatste schooldag groep 8 & voorschool AKROS
- Bijeenkomst met Rekensprint hulpouders (08:30 uur)

Vrijdag 21 juli

- Laatste schooldag, de kinderen zijn de middag al vrij vanaf
12:00 uur.
- Groep 8 en voorschool AKROS: hele dag vrij
- Groepen 1 t/m 4/5: Slotpicknick in Erasmuspark vanaf
12:30 uur op het grasveld in de buurt van Terrasmus
(organisatie via het ouderinitiatief)

Zaterdag 22 juli t/m
zondag 3 september

- Zomervakantie, alle leerlingen zijn vrij

Maandag 4 september

- Eerste schooldag na de zomervakantie

Dinsdag 5 september

-

Woensdag 6 september

- ‘Openingsmoment’ i.v.m. start van het nieuwe schooljaar
- Luizencontrole

Donderdag 7 september

-

Vrijdag 8 september

- Roosblaadje 1 wordt verstuurd

Donderdag 14 september

- Jaarlijkse ouderavond, houd de datum vast vrij!

Vrijdag 15 september

- Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij

DIRECTIE
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Beste ouders, verzorgers,
Voor mij is dit de laatste keer dat ik via het Roosblaadje aan u schrijf. Ik draag het
directiestokje over aan Gert Geertsma. Gert en ik hebben de afgelopen weken de
overdracht besproken om er voor te zorgen dat hij soepel kan starten in het nieuwe
schooljaar. Ik wens hem veel succes en plezier toe op De Roos.
Ik heb een enorm fijn schooljaar gehad op De Roos. ik voelde mij al snel thuis in het team
en op de school. Ondanks dat dit een soort ‘tussenjaar ‘ was, hebben we niet stil gezeten.
Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de school, zowel op inhoudelijk gebied, maar
zeker ook organisatorisch.
U moet zuinig zijn op dit team. Het zijn hardwerkende mensen met een hart voor de
kinderen en het vermogen om kritisch te blijven kijken naar hun eigen handelen en het
effect hiervan op de kinderen. Het fijne, veilige klimaat zorgt er voor dat een ieder zich
thuis voelt en gezien.
Dank aan u voor het in mij gestelde vertrouwen.
Ik ga na 35 jaar het onderwijs verlaten. Ik ga per 1 augustus fulltime werken voor de
protestantse kerk van Nederland. Ik werk er nu al 2 dagen per week voor en straks dus
fulltime. Mijn functie is kerkelijk werker en houd me bezig met pastoraat aan ouderen (70
jaar en ouder). Ik ben dankbaar dat ik nu de kans krijg om dat straks fulltime te mogen
doen. Ik volg mijn hart.
Rest mij u een zonnige en goede vakantie toe te wensen en straks een goed en plezierig
nieuw schooljaar, hier op De Roos of op welke school dan ook.
André Martens, directeur

AFSCHEID VAN PERSONEEL
Zo tegen het einde van het schooljaar nemen we ook altijd weer afscheid van diverse
tijdelijke personeelsleden en LIO stagiaires: Elin, Milou, Matthijs, Bregje & Sophie. We
bedanken ze allemaal voor hun inzet op De Roos en wensen ze natuurlijk het allerbeste in
het onderwijs op hun andere toekomstige werkplekken.

SCHOOLTIJDEN 2017-2018
Denkt u aan de gewijzigde schooltijden volgend schooljaar op de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag? De school is die dagen uit om 14:45 uur (in plaats van 14:30 uur).
Deze eindtijd geldt na de zomer ook voor de nieuwkomers groepen.

GEVONDEN VOORWERPEN
In o.a. de donkergrijze mand met gevonden voorwerpen, deze staat bij de ingang Jan van
Galenstraat, zitten nog veel spullen die zijn blijven liggen in de gang, op het plein, bij de
gym… Kijk vooral goed of er nog iets bij zit van uw eigen kind. Wij zoeken een andere
bestemming voor alles wat na de laatste schooldag voor de zomer nog in de mand zit.

TSO (OVERBLIJF) - AANMELDEN / TSO VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Dit schooljaar hebben we u sinds januari jl. geïnformeerd over de komende wijzigingen bij
de overblijf. Ook zijn er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd eind mei en begin
juni. Kort: De overblijf van 12:00-13:00 uur wordt na de zomervakantie geregeld via AKROS
en niet meer door school zelf. Het nieuwe aanmeldformulier voor de overblijf voor

komend schooljaar 17/18 is gisteren via de e-mail verstuurd door Roos Verreijt van AKROS.
Let op: de 2e mail is met het goede formulier.
Het formulier (per contract één kind inschrijven a.u.b.) kan ingevuld teruggestuurd worden
via de mail (tso@akros-amsterdam.nl), via de post (zie het adres hieronder) of ingeleverd
worden op het Centraal Bureau van AKROS (Balboastraat). Het Centraal Bureau van AKROS
is tijdens de meeste zomervakantie weken ook bereikbaar.
AKROS TSO, Balboastraat 20 B4, 1057 VW Amsterdam.
Voor vragen: 020 - 589 33 00 (vragen naar de TSO-afdeling), e-mail: tso@akrosamsterdam.nl, website: www.akros-amsterdam.nl
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AKROS is op zoek naar meer mensen die volgend schooljaar 17/18 als vrijwilliger bij de
overblijf willen werken. Je vangt dan een groepje kinderen op tijdens de lunchpauze (12:00
- 13:00 uur) en begeleidt ze tijdens het lunchen en het (buiten) spelen. Je krijgt hiervoor
van AKROS een vrijwilligersvergoeding en trainingen. Je moet als vrijwilliger de Nederlandse
taal goed spreken en gedurende het schooljaar tijdens de schoolweken minimaal 2 dagen
per week beschikbaar zijn tussen 11:45 en 13:15 uur. Zie voor meer informatie de mail met
bijlage die op 6 juli jl. is gestuurd. Heb je vragen? Of heb je belangstelling? Mail dan naar:
r.verreijt@akros-amsterdam.nl

OUDERHULP / BIJEENKOMST REKENSPRINT
Ouderhulp divers
Afgelopen woensdag was een afsluitende bijeenkomst met de ouderraad, de klassenouders
de pr brainstorm werkgroep en de leden van de medezeggenschapsraad. We hebben de
aanwezige ouders bedankt voor hun inzet en gesproken over hun hulp het huidige
schooljaar en vooruitgekeken naar het komende schooljaar.
Sowieso willen we alle (andere) ouders en verzorgers die ons afgelopen jaar geholpen
hebben met activiteiten en klusjes voor de klassen en de school heel erg bedanken! Ouders
die bijv. meeliepen naar de schooltuinen, meegingen naar het schoolzwemmen,
meehielpen bij uitstapjes, ouders die elke keer weer kwamen om met een groepje
Rekensprint te doen, die de kinderen controleerden op luizen etc. Wij zijn superblij met
deze hulp. Dank jullie wel!
Het huidige ouderraad lid Raziye Simsek heeft helaas wel aangegeven komend schooljaar te
stoppen met haar taken voor de ouderraad vanwege andere (werk)verplichtingen. Zij heeft
het afgelopen jaar heel erg veel voor school gedaan. We willen haar dan ook super
bedanken voor al haar hulp!!
De ouderraad is op zoek naar meer nieuwe ouderraad leden die actief mee willen denken
in de ouderraad. Het gaat juist niet (alleen) om uitvoerende taken, maar ook om het ORbeleid. De stichting ouderraad is tenslotte ook de beheerder van de jaarlijkse
ouderbijdragen en kan in deze actief met school meedenken over de verdeling van het
budget e.d. van deze ouderbijdrage. De huidige penningmeester van de ouderraad, Siham
Gerbaoui, vindt het ook prettig om haar werkzaamheden voor de ouderraad volgend
schooljaar sowieso samen met een 2e financiële man/vrouw uit te voeren.
Zou je komend schooljaar een rol in de OR willen hebben? Geef dan je naam en e-mail adres
door via Floor.

Rekensprint
Op donderdag 20 juli 2017 om 08:30 uur wil juf Gudrun de ouders die dit schooljaar
hebben meegewerkt aan Rekensprint nog even uitnodigen in de klas naast groep 4/5. We
kunnen dan evalueren hoe de ervaringen zijn geweest van het afgelopen jaar. Ook mogen
ouders die volgend schooljaar misschien willen meewerken zicht aansluiten om hiervan
kennis te nemen.

VERZUIM ROND DE VAKANTIE
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De regels rondom schoolverzuim rond de vakanties (het zogenaamde luxe verzuim) zijn
streng.
 Verlof voor de zomervakantie kan alleen in heel bijzondere gevallen en met
toestemming van de directeur. Dit verlof moet ruim op tijd worden aangevraagd;
 Als een kind voor of na een vakantie afwezig is zonder toestemming van de
directie, moet dit door de directie onmiddellijk doorgegeven worden aan de
leerplichtambtenaar;
 Voor verlof aansluitend aan de schoolvakantie wordt in principe nooit toestemming
gegeven.
De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van deze regels. We
vragen van u om u er ook aan te houden. Er worden door de afdeling leerplicht van de
gemeente Amsterdam hoge boetes aan ouders uitgedeeld bij overtreding van deze
leerplichtwet.

Informatie uit de groepen
VOORSCHOOL AKROS
Deze maand zijn Anna en Hendrick bij ons op de groep begonnen. We zijn erg blij met hen
en ik denk zij ook met ons, want het wennen gaat super! Welkom!!
Nog maar een week en dan begint alweer de zomervakantie.
Bij ons in de klas leeft het zomerthema al volop!!! We zijn veel bezig geweest met het
spelen van zand, water en schelpen. Het boek “ Plons” staat op de ronde tafel en wordt
naverteld door de kinderen met behulp van de dieren.
Volgende week begint de laatste week en staat een beetje in het teken van feest en
afscheid nemen. Er zijn veel kinderen in de zomervakantie jarig en dit vieren we volgende
week: Ayse, Nourain, louay, Anna, Yasin, Mohamed en Ahmed!!! Allen alvast van harte
gefeliciteerd. Van Ayse Nur en Yasin nemen we echt afscheid. Zij gaan na de zomervakantie
beiden naar een andere school. We wensen hen heel veel plezier op de nieuwe school. We
hopen dat ze nog eens een keertje langs zullen komen.
Donderdag 20 juni is de laatste dag op de voorschool en we beginnen weer op maandag 4
september. Rest ons nog iedereen een hele fijne, zonnige zomervakantie toe te wensen.
Zonnige groetjes, Attie en Sylvia

GROEP 1/2A EN 1/2B
Het is bijna zomervakantie! Wat hebben we een leuk jaar gehad!
Deze week zijn we nog op schoolreisje geweest. Wat was dat leuk en leerzaam! We hebben
van alles geleerd over de eekhoorn en zijn gaan vissen met een echt visnet. We hadden van

alles gevangen, zoals krabben, kwallen, garnalen, een naaldvis en een platvis. Het was een
geslaagde dag!
In de laatste week willen we gaan schoonmaken. Het is altijd fijn om na de zomervakantie
weer met schone puzzels, spelletjes en kasten te beginnen! Op de borden hangt een lijst
met wanneer u kunt komen helpen. Dat zou heel fijn zijn! Al een aantal ouders hebben
bakken met speelgoed meegenomen om thuis schoon te maken. Daar zijn we al heel bij
mee!
Volgende week vrijdag organiseert een aantal ouders een picknick voor kinderen en ouders
uit de groepen 1 t/m 5. Komt u ook?
We willen jullie alvast een hele fijne zomervakantie wensen!
Juf Thessa, Juf Bregje, Juf Sophie en Juf Hannah

GROEP 3
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Het jaar zit er weer bijna op! We hebben veel geleerd en ook veel plezier gehad. Om ervoor
te zorgen dat we volgend jaar weer goed kunnen beginnen, ruimen we volgende week de
klas op. Als u wilt helpen, kan dat. U kunt bijvoorbeeld een bak met speelgoed meenemen
om thuis te wassen.
Volgende week vrijdag organiseert een aantal ouders een picknick voor kinderen en ouders
uit de groepen 1 t/m 5. Komt u ook?

GROEP 4
Wat hadden we een mooi laatste cultuuruitje: eerst met twee ponten over het IJ heen en
weer gevaren. Daarna via het Centraal Station naar NEMO gelopen. In NEMO van alles
gedaan en gezien. Eén van de hoogtepunten was natuurlijk dat Boris uitgekozen werd om
de kettingreactie in gang te zetten: hij was de Oorzaak! Vanaf het dak van NEMO hadden
we nog een prachtig uitzicht over de stad. De cultuurbus bracht ons via een lange maar
veilige route weer op school terug. Het was gewoon een extra schoolreisje 🙂.

GROEP 4/5
In de laatste nieuwsbrief zijn de kinderen aan het woord:
Ik dacht eerst, een combinatie, dit wordt helemaal chaotisch, maar nu ik erin zit, vond ik
het echt leuk. Ik merkte er niks van, dat we door elkaar zijn. We leren veel van elkaar, groep
4 van 5, maar groep 5 óók van 4! Met IPC hebben we veel geleerd van groep 4, er wordt
gezegd: “we leren als stromend water”.
Groep 5 was een kleine klas, toen kwam groep 4 erbij en werd het gezelliger. Ik dacht eerst
ik ga echt niet met groep 5 spelen, maar het werd superleuk, door de combinatie heb ik
meerdere kinderen leren kennen, ik dacht dat het mixen lastig zou worden, maar eigenlijk
verraste het ons, we werden uiteindelijk een team, één samengestelde groep, een
STERgroep!

GROEP 6
Beste ouders,
Wat hebben wij een heerlijk jaar gehad met de leerlingen in groep 6! We hebben enorm
genoten van de werksfeer en de positieve vibe die deze klas met zich meedraagt. Via deze
weg willen we u een hele fijne zomervakantie wensen. De kinderen gaan vast genieten van
hun vrije tijd en zo nu en dan ook leuke boeken lezen en interessante plekken bezoeken 🙂
Om alle spullen mee te kunnen geven is het handig om uw kind een plastic zak mee naar
school te geven.
Een zomerse groet van Martin en Julia!

GROEP 7
Beste ouders, bedankt voor de goede samenwerking dit jaar. Ik heb het weer prachtig
gehad. We gaan er volgend jaar weer samen tegenaan, en daar heb ik u ook weer bij nodig.
Voor nu wil ik u allemaal een fijne vakantie wensen, en tot volgend jaar! Groet René.
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GROEP 8
Beste ouders,
Bij deze het laatste stukje in het Roosblaadje voor uw kind!
Komende week is nog een spannende week met daarin o.a. de afscheidsavond en een
afscheidsverrassing van Farida! Over deze laatste week heeft u al een brief ontvangen met
meer informatie.
Bedankt voor de fijne samenwerking en wij wensen u en uw kind veel succes in de
toekomst!
Groeten, Matthijs & Marieke

NK1 EN NK2
De zomervakantie start vrijdag 21 juli om 12:00 uur. De meeste kinderen zien we gewoon
na de vakantie weer terug. Van een aantal kinderen nemen we afscheid:
NK1: Atina & Sonia
NK2: Leith, Ahmed, Maria, Arijus
We wensen jullie heel veel plezier en succes op jullie nieuwe school.
We nemen ook afscheid van twee juffen: Juf Elin en Juf Milou. Bedankt voor alles lieve
juffen.
Volgend schooljaar zijn Juf Hester en Juf Heavenly weer gewoon bij de nieuwkomers. Er
komen twee nieuwe juffen bij: Juf Hanneke en Juf Marienke.
Nieuwkomers 1
Nieuwkomers 2
Juf Heavenly
Juf Hester
Juf Heavenly
Juf Hester
Juf Heavenly
Juf Hester
Juf Marienke
Juf Hester
Juf Marienke
Juf Hanneke
Na de zomervakantie hebben we andere schooltijden
Ochtend
Maandag
8.30-12.00 uur

Middag
13.00-14.45 uur

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.30 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur

13.00-14.45 uur
13.00-14.45 uur
13.00-14.45 uur

U krijgt een brief. Hierop moet u aangeven of:
1. Uw kind tussen de middag op school blijft om te eten. Hier moet u voor betalen.
2. Uw kind tussen de middag naar huis gaat.
Maandag 4 september start school weer. De kinderen worden dan gewoon weer vóór 8:30
uur op school verwacht.
Er zijn kinderen die vanwege het offerfeest verlof aan willen vragen. Dat kan, u moet
hiervoor een verlofformulier invullen. Dit formulier heeft u van de leerkracht gekregen.
Een hele fijne vakantie allemaal!
Pagina 7

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
Lieve ouders en leerkrachten,
Als ouder- en kind adviseur op De Roos moet ik helaas afscheid nemen. Ik heb er met veel
plezier gewerkt. Ik vond het vooral fijn om met de diverse culturele achtergronden te
werken en de lieve kinderen op deze school. De samenwerking met de leerkrachten en de
intern begeleidster heb ik ook als prettig ervaren. Ik ga mijn werk voortzetten in
Amsterdam zuid/oost.
Mijn opvolgster heet Jonne Korzilius. Zij zal zich in het nieuwe schooljaar voorstellen. Ik
wens iedereen het allerbeste toe. Bedankt voor de mooie samenwerking.
Monique Lansheuvel
m.lansheuvel@oktamsterdam.nl
www.oktamsterdam.nl

Tips voor de zomervakantie
Vrijdag 21 juli om 12:00 uur start de grote vakantie. Zes weken geen school; geen
lunchtrommels en fruit klaarmaken, lekker vervelen en leuke dingen doen.
Hier wat tips om de tijd door te komen:
 De gemeente Amsterdam heeft een evenementen website. Klik hier om te zien wat
er allemaal te doen is in de stad;
 Klik hier voor informatie over Sport en Fun tours van de gemeente;
 Bij Kidsproof is ook veel te vinden. Klik hier voor het aanbod in Amsterdam.
 Ook zijn er vaak optredens in het Vondelpark. Klik hier voor het jeugdprogramma.
Of klik hier om te zien wat er in andere parken te doen is.
 De Zimmerhoeve organiseert ook van alles, zoals bijvoorbeeld het Vrije Vogel
Festival van 24 tot 28 juli.
 Er zijn leuke culturele buurtexpedities in de zomer, klik hier voor meer info.
 Amsterdamse dagkampen in de buurt van Amsterdam, zie:
www.jeugdvakantieplan.nl
(folders hiervan liggen evt. ook in rekje bij ingang Jan van Galenstaat)






Jeugd vakantiekampen voor diverse leeftijden (zoals zeil-, taal-, programmeer-,
natuur- en musicalkampen etc.):
www.vinea.nl
www.simbo.nl
Bij de Sloterplas bieden onderstaande twee organisaties zeil/kano dagkampen:
Watersport centrum Sloterplas
Zeilschool de Duikelaar
Ook musea hebben veel leuke (zomer)activiteiten. Klik hier voor meer info.

Nieuws van Kind & Motoriek
De fidget spinner is razend populair en stimuleert de fijne motoriek van kinderen.
Hieronder hebben we iets bedacht om met de fidget spinner ook de schrijfvoorwaarden te
oefenen!
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Benodigdheden
 A4 papier
 Een schoteltje
en een grote
knoop of
muntstuk
 Potlood
 Fidget spinner

Wat ga je doen?
1. Pak een wit a4 papier.
2. Leg de knoop of muntstuk in het midden van het
blaadje.
3. Vervolgens leg je het schoteltje ook precies in het
midden
4. Trek met het potlood een cirkel om het schoteltje en
vervolgens een cirkel om het muntstuk.
5. Teken vanuit de kleine cirkel lijnen naar de buitenste
cirkel. Het moet er net zo uit komen te zien als een
gesneden pizza.
6. Schrijf vervolgens verschillende opdrachten in iedere
punt.
7. Draai nu met de spinner en wacht tot deze is
uitgedraaid. De opdracht waar het pijltje op komt is
de opdracht die je mag uitvoeren.

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

