NIEUWSBRIEF O.B.S. DE ROOS // JAARGANG 15 // NUMMER 2
Bezoekadres
Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam

Postadres
Jan van Galenstraat 105
1056 BK Amsterdam

Vrijdag 6 oktober 2017

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

En volg ons ook op Twitter via: @obsroos
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Datum

Activiteit

Maandag 9 oktober 2017

- NSA sport groepen 1 t/m 4 en NK: Start turnen

Dinsdag 10 oktober

- NSA sport groepen 7 & 8 en NK: Start HipHop (bij
voldoende deelnemers)

Woensdag 11 oktober

- Ouderkamer: bijeenkomst met alle klassenouders, MR- en
OR-ouders, start vanaf 08:45 uur
- Groepen 6 & 7: Kooklessen

Donderdag 12 oktober

- Ontruimingsoefening
- Groep 5: Bibliotheek bezoek
- MR-vergadering (19:30 uur)
- NSA: start Kleuterdans (1/2)
- NSA: start leren programmeren (7/8 & NK)

Vrijdag 13 oktober

- Afsluiting Kinderboekenweek

Maandag 16 oktober

- Voorschool: Herfstwandeling

Dinsdag 17 oktober

- Voorschool: Piramide & VVE-thuis oudervoorlichting
thema Herfst (start: 09:00 uur)

Woensdag 18 oktober

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
school zoeken; start vanaf 09:00 uur. Geef het door!
- Groepen 6 & 7: Kooklessen

Donderdag 19 oktober

- Ouderkamer: Bijeenkomst Rekensprint (start 08:30 uur)
- Groepen 3, 4 & 5: Bezoek Cinekid Festival
- Bibliotheek bezoek groep 6

Vrijdag 20 oktober

- Groepen 1/2: Piramide & VVE-thuis oudervoorlichting
thema Herfst (start: 08:45 uur)
- Groep 5: Afsluiting IPC: "Hoe leren wij?" Vanaf 14:45 uur
- Groep 7: Bezoek Cinekid Festival

Zaterdag 21 oktober t/m
zondag 29 oktober

- Herfstvakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 30 oktober

- Groep 7: Start mentoringproject

Dinsdag 31 oktober

- Ouderkamer: Voorlichting ‘WAAR HEB IK R€CHT OP’ (ook
tips over o.a. gemeentelijke vergoedingen voor gezinnen)

Woensdag 1 november

- Groepen 3 en 5: Kooklessen

Donderdag 2 november

- Bijeenkomst voor ouders voorschool AKROS over
financiële wijzigingen per 1 januari 2018 (09:00 uur)

Vrijdag 3 november 2017

- Bezoek van de schoolfotograaf
- Roosblaadje 3 wordt verstuurd naar alle ouders
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Afgelopen donderdag was de school gesloten vanwege de landelijke staking van het primair
onderwijs. We zijn blij met de morele steun die we van veel ouders hebben mogen
ontvangen. Wij realiseren ons dat het voor veel van u lastig was om iets voor de kinderen te
organiseren, maar wij zagen geen andere weg om onze zorg in Den Haag te laten horen. Als
team zijn we naar Den Haag gegaan om ook daar onze stem te laten horen. Het gaat wat
ons betreft vooral om de kwaliteit van het onderwijs voor uw kinderen. Door meer geld
voor werkdrukverlaging, bijvoorbeeld door extra leerkrachten of onderwijsondersteuners,
krijgen de kinderen de aandacht en zorg die ze verdienen. Daarnaast is het van belang dat
leerkrachten gelijk betaald worden als hun collega's in het voortgezet onderwijs. Dit niet
alleen vanwege een rechtvaardige beloning voor de grote verantwoordelijkheid en de inzet
van de leerkrachten. Maar ook om het werk aantrekkelijk te houden voor nieuwe
leerkrachten om het tekort niet nog verder te laten oplopen. Wij hopen erop dat de
regering onze eisen inwilligt.
We zijn verheugd dat Betty van Zijtveld (leerkracht van groep 1/2A) ervoor gekozen heeft
om bij De Roos te blijven werken. Juf Betty is een ervaren, enthousiaste en gedreven
leerkracht. Wij ervaren haar als een heel goede juf die prima past binnen de sfeer die wij als
De Roos belangrijk vinden.
Het zal u misschien niet zijn ontgaan maar Juf Marieke en juf Julia zijn zwanger. De
verwachting is dat beide juffen begin maart zullen bevallen van hun kind. Wij zijn hartstikke
blij voor ze en ook een beetje plaatsvervangend trots.

KINDERBOEKENWEEK
Deze week is de landelijke Kinderboekenweek weer begonnen. Een week voor het
promoten van het kinderboek en ook om zo school, kinderen en ouders extra te motiveren
tot dagelijks (voor)lezen. Het is bewezen dat kinderen die goed leren lezen en zo goed/veel
kunnen lezen dit ook voor hun plezier blijven doen en daarmee (ook) hun woordenschat
vergroten.
Daarnaast zijn de wetenschappers er allang uit dat gevarieerd en veel lezen op school en
thuis niet alleen de woordenschat maar ook het inlevingsvermogen van kinderen vergroot.
Kortom: Ook op school besteden we daar nu en in de rest van het schooljaar natuurlijk
graag aandacht aan.

De Kinderboekenweek begon met een ‘gruwelijk
enge’ opening met heksen.
Elke ochtend leest de komende periode
bovendien bij de start van de dag een andere
(dan de vaste) leerkracht voor in alle groepen.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek
volgende week vrijdag de 13e komt Younes
Yabboury, kleinkunst acteur, voorlezen. In twee
rondes leest hij een kort verhaal voor met een
griezelig open einde. De eerste ronde wordt
gehouden van 11:00 - 11:20 uur en is voor de
groepen 3, 4, 5. De tweede ronde start om 11:30
- 11:50 en is voor de groepen 6, 7, 8. De NK’s
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sluiten bij een ronde naar keuze aan.
In veel bibliotheken en boekhandels zijn er ook leuke kinderactiviteiten rond boeken in
deze periode t/m 15 oktober. Zie: https://www.kinderboekenweek.nl/activiteiten/
Leest u thuis samen met uw kind(eren) mee?

TIP VAN IB
Onderstaande website is een leuke site voor ouders waar veel tips over de basisschool op
staan. Ook zijn er oefenbladen te vinden van taal en rekenen voor kinderen uit groep 3 t/m
groep 8. Zie: https://wijzeroverdebasisschool.nl

OVERHEMDEN GEZOCHT VOOR BEVO!
Voor de beeldende vorming (BeVo) lessen is juf Carlijn op zoek naar oude overhemden die
vies en kapot mogen worden. Zij gaat ze gebruik voor o.a. de schilderlessen, zodat de
kleren van de kinderen niet beschilderd worden tijdens de les.
Heeft u nog oude overhemden thuis liggen, neem ze mee! U mag ze afgeven in het BeVo
lokaal of in de personeelsruimte.

OUDERKAMER
De komende periode zijn de volgende activiteiten voor ouders in de ouderkamer:

11 oktober: Bijeenkomst voor alle klassenouders, OR- en MR-ouders
Eerste bijeenkomst samen met de directeur en Floor. De bijeenkomst is om met elkaar
kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en de rol en (mogelijke) taken van de
verschillende hulpouders binnen en voor de school te bespreken. Start 08:45 uur.

17 oktober: VVE-thuis en Piramide bijeenkomst ouders voorschool
Vanaf 09:00 uur vertelt juf Sylvia over het nieuwe Piramide thema Herfst. Dit is voor alle
voorschool ouders. Aansluitend, vanaf 09:15 uur, is de VVE-thuis bijeenkomst voor de
voorschool ouders met kinderen vanaf 3 jaar. Dit 2e deel is verplicht voor ouders waarvan
de kinderen 4 dagdelen komen op indicatie GGD. De VVE-thuis materialen worden
besproken en uitgereikt. We rekenen op jullie komst. Attie, Sylvia en Floor

19 oktober: Bijeenkomst hulpouders voor Rekensprint
Fantastisch dat verschillende ouders zich hebben op gegeven om mee te helpen aan ons
programma Rekensprint. Op donderdag 19 oktober om 8:30 uur nodig ik al deze
hulpouders uit in de ouderkamer voor een informatie-uurtje over Rekensprint. We bekijken
dan hoe het programma werkt en wie welke voorkeurstijdstippen heeft om te helpen.
Als ouders zich nog niet hebben op gegeven maar nog wel interesse hebben om te helpen,
kom gerust langs of meld je aan bij: g.braeckmans@obs-deroos.nl. Juf Gudrun

20 oktober: VVE-thuis en Piramide bijeenkomst ouders groepen 1/2
Vanaf 08:45 uur vertelt juf …. over het nieuwe Piramide thema Herfst. Dit is voor alle groep
1/2 ouders. Aansluitend, vanaf 09:00 uur, is de VVE-thuis bijeenkomst voor de aan het VVEthuis programma deelnemende ouders. De nieuwe VVE-thuis materialen worden
besproken en uitgereikt. We rekenen op jullie komst. Hannah, Hans, Betty en Floor.

31 oktober: Oudervoorlichting ‘WAAR HEB IK R€CHT OP?’
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Monique de Haan, sociaal raadsvrouw van Huis van de Wijk de Tagerijn, van ABC-Alliantie
komt 08:45 uur langs in de ouderkamer (inloop vanaf 08:30 uur).
Uitleg: “In onze samenleving zijn er een hele hoop regels en voorzieningen. De bedoeling is
dat iedereen deze regels en voorzieningen kent. Vaak blijkt dit alleen niet zo te zijn. Dit kan
tot gevolg hebben dat u niet al het geld ontvangt waar u recht op hebt. Met deze
bijeenkomst willen wij u uw rechten laten kennen, zodat u alle mogelijkheden kunt
benutten. Het gaat o.a. over: Gemeentelijke voorzieningen, Digi-d en toeslagen,
Kwijtschelding gemeentebelasting.”

2 november: voorlichting voor ouders van de voorschool
Ouders kunnen deze ochtend meer uitleg krijgen van medewerkers van de afdeling
Planning & Plaatsing van AKROS over de financiële consequenties m.b.t. wijzigingen bij de
AKROS voorschool per januari 2018. Start 09:00 uur.

Informatie uit de groepen
VOORSCHOOL AKROS
Wat hebben we een leuke dag gehad in Artis verleden week! Geweldig dat alle ouders en
kinderen mee zijn gegaan.
Zoals u wel gezien zult hebben, zijn we bezig met het Piramide thema 'mensen'. Welke
lichaamsdelen zitten er aan ons lijf en wat kan je er allemaal mee doen? Het is een leuk
thema waarbij we veel bewegen en veel leuke liedjes en spelletjes doen. We praten met de
kinderen over familie. Vandaar dat we u gevraagd hebben om foto's van uw gezin mee te
nemen. Deze laatste week van het thema mensen besteden we aandacht aan emoties. Hoe
zie je dat iemand boos, blij of verdrietig is?
Van 9 tot 13 oktober is er in het kader van de Kinderboekenweek griezelweek op school.
Wie dat wil, mag verkleed of met schmink op naar school komen.
Het thema daarna (van 16 oktober tot 19 november) gaat het piramide thema over de
Herfst. Maandag de 16de, de eerste dag van het thema, willen we graag een
herfstwandeling maken met de kinderen. Het zou fijn zijn als alle ouders meegaan! De

17de is er weer Piramide & VVE-thuis voorlichting voor alle ouders van de voorschool.
Aansluitend is er dan weer een VVE-thuis thuis uitleg voor deelnemende ouders van Floor.
Let op: van 23 oktober tot en met 29 oktober is de voorschool gesloten omdat het
herfstvakantie is. (Deze data staan ook op de jaarplanner! Zie op de gele deur in de klas.)
Groeten van Juf Sylvia, Attie & Floor

GROEP 1/2A EN 1/2B
Info is al of wordt nog verstuurd via de App Parro.

GROEP 3
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Volgende week ronden we het eerste blok van rekenen af. Na de herfstvakantie starten we
met een nieuw thema. De doelen die bij dit blok horen kunt u vinden op het rekenbord in
de klas.
Overige informatie over de lesstof in groep 3 kunt u vinden op de kast onder het
rekenbord.
Donderdag 19 oktober gaan we naar het Cinekid Festival. Op het Westergasterrein zullen
groep 3 en 4 een film bekijken. Hiervoor zoek ik nog 2 ouders die mee willen als
begeleider… (tijden: 08:45 - 11:50 uur). U kunt bij de klassenouders aangeven of u mee wilt.
U kunt vanaf nu ook thuis inloggen op zulu connect, zie: https://app.zuluconnect.net/
en werken met lijn 3 en alles telt. U logt in met: naamroos3 (bijv: thessaroos) en
wachtwoord: naamroos3 (bijv: thessaroos3). U gebruikt hiervoor de naam van uw kind.
Nog niet iedereen heeft het veterstrikken onder de knie. Zou u daar thuis wat aandacht
aan willen besteden?
Denkt u aan het inleveren van de ouderbijdrageformulieren?

GROEP 4
Info is al of wordt nog verstuurd via de App Parro.

GROEP 5
Wat geeft het een rust dat er steeds drie vaste ouders mee gaan naar het zwemmen en
daarnaast, zoals maandag, nog 4 extra ouders!
Iedereen is welkom, zo ook donderdag 12 oktober. Dan gaan we naar de bibliotheek
Mercatorplein van 09:45 tot 11:15 uur. Ook daar kan iedereen mee, maar twee ouders zijn
minimaal nodig en die zijn er nog niet!!!!
Vrijdag 20 oktober sluiten we het IPC onderwerp: "Hoe leren wij?" af. Vanaf 14:45 uur bent
u van harte welkom.
Donderdag 19 oktober bezoeken we het Cinekid Festival. Omdat we ook uitgenodigd
worden in het Medialab, zijn we tussen de middag niet op school. Geeft u een lunch mee?
Voor deze dag zoeken we nog één ouder, dus nieuwsgierige, onderzoekende ouders
gezocht! Van 09:00 tot 14:00 uur.
Deze week zijn de tafels van 8 en 9 aangeboden, daar is Rekentuin prima voor. Vóór de
herfstvakantie kennen we dan de tafels t/m 10 en dat is nodig voor het rekenvervolg!

GROEP 6
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Afgelopen week hebben we de eerste kookles gehad. De komende twee woensdagen
zullen er weer kooklessen plaatsvinden. De hulp door ouders is hier voor al geregeld.
Bedankt voor het inzetten van jullie tijd!
De moeder van Safouan is dit jaar de klassenouder van groep 6. Ze zou het graag met
iemand samen doen. Mocht je interesse hebben, laat het dan aan Hans of Julia weten.
Vanaf aanstaande maandag krijgen we een nieuwe leerling in de klas. Eigenlijk is ze al een
oude bekende, Claudia Moj. Claudia heeft in groep 1/2 gezeten maar was door een
verhuizing van De Roos gegaan.
Op vrijdag 13 oktober (laatste dag Kinderboekenweek) mogen de kinderen verkleed naar
school komen. Dit kan geïnspireerd zijn door het kbw thema 'gruwelijk eng' of gewoon een
leuke verkleed outfit!
Donderdag 19 oktober gaan we naar de bibliotheek. De les is pas om 14:45 uur afgelopen.
We zullen uiterlijk 15:15 uur terug zijn op school. U bent van harte uitgenodigd om mee te
gaan. Via het agenda item in Parro kunt u dit laten weten!
Vrijdag 20 oktober sluiten we het IPC thema af in de klas. Bij een volgend thema zullen we
u hierbij weer uitnodigen!
Na de herfstvakantie starten we met het nieuwe IPC thema 'Chocolade'.

GROEP 7
In de week na de herfstvakantie (maandag 30 oktober) start het Mentoringproject voor de
leerlingen die zich hebben opgegeven. Als u en uw kind willen dat uw kind meedoet, lever
het aanmeldformulier dan in voor vrijdag 13 oktober.
Denkt u eraan u aan te melden voor de activiteiten, zoals de kookles, de schooltuinen en
Cinekid? Vrijdag 20 oktober gaan wij naar Cinekid, we zijn dan pas rond 14:15 uur terug op
school, wilt u uw kind dan een lunchpakket meegeven?
Onze klassenouders zijn dit jaar de moeder van Firdaous en Joy. Heel fijn dat zij dit willen
doen! Hun rol is het vinden van ouders die kunnen begeleiden bij de activiteiten, dus meld
u aan!

GROEP 8
Info is al of wordt nog verstuurd via de App Parro.

NIEUWKOMERS 1 EN 2
De NaSchoolse Activiteiten zijn gestart. Let u zelf op de tijden waarop de kinderen moeten
worden opgehaald? In de gang bij de nieuwkomers kunt u op het bord zien wanneer de
activiteiten eindigen.
Het thema van de Kinderboekenweek is 'gruwelijk eng', we hebben woensdag een enge
opening gehad! Elke dag komt er een andere juf of meester bij ons in de klas voorlezen,
super leuk!
Volgende week ronden we Thema school af. Op vrijdag 13 oktober hebben de kinderen een
toets van het Thema.
De kinderen kunnen thuis oefenen met Nederlands. Hiervoor zijn de websites www.hzsdigitaal.nl + www.taalklas.nl het meest geschikt.
De kinderen kunnen thuis ook oefenen met rekenen. Hiervoor gebruiken we de website
www.rekentuin.nl.

Het gezond eten en drinken tijdens de pauze gaat steeds beter. De traktaties bij
verjaardagen zijn tot nu toe allemaal gezond! Fijn.

Buurtsportverenigingen West
In de buurt zijn weer diverse sportclubs/verenigingen die na schooltijd introductiecursussen
aanbieden van diverse sporten. Zoals judo, basketbal, tafeltennis etc. Vaak kan je op
meerdere momenten in het schooljaar starten. Aanmelden en betalen gaat bij die buurt
sportvereniging zelf.
Kijk hier voor de vele mogelijkheden: https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten0/sporten-kinderen/aanbod-west/
Of hier: https://www.facebook.com/westbeweegt/
Of neem een folder mee van West Beweegt. Deze folders liggen in het folderkastje bij de
ingang van school aan de Jan van Galenstraat kant.
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Tips in de buurt
Zondag 8 oktober is het Kids Smaak Festival.
Tijdens dit festival leer je koken van èchte chefs,
ontdek je wat je allemaal kan doen met groente en
fruit en mag je alles proeven. Kinderen zijn de baas
(maar ouders zijn zeer welkom om mee te doen)!
Doe mee aan verschillende kook workshops, fiets je
eigen smoothie bij elkaar, help mee de grootste
groentedierentuin van Amsterdam te maken, haal je smaakdiploma en veel meer Na afloop
ga jij naar huis met een gratis volle tas met groente, fruit en makkelijke recepten om thuis
alleen of samen met je vader of moeder te maken.
Het Kids Smaak Festival is op zondag 8 oktober van 11:00 - 17:00 uur in de markthal op het
Food Center Amsterdam. Dit is aan de Jan van Galenstraat 4. Toegang is gratis.

Nieuws van Kind & Motoriek
Gezelligheid tijdens regenachtige dagen!
De knutsel van deze maand is de octopus!
Wat heb je nodig?





Gekleurd A4 papier
Schaar
Lijm
Oogjes (of zelf maken met zwart en wit papier)
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Hoe ga je te werk?
Pak een A4 blaadje en vouw de
punt naar de overkant zodat er een
vierkant ontstaat. Vouw de
“overgebleven” strook hier
overheen (stap 1). Knip de strook
eraf (stap 2) en knip deze
vervolgens in vier gelijke stroken
(stap 3). Vouw de hoekjes van de
stroken om (stap 4). Je pakt iets
met een ronde vorm (kopje of
beker), zet deze op het vierkant en
trekt deze om met een potlood
(stap 5). Plak wat lijm op de
getekende cirkel. Plak de
omgevouwen hoekjes van de
stroken op de lijmstrook (stap 6).
Plak nu de ogen en de mond op het
“hoofd” en knip rondom in voor de
tentakels (stap 7). Vervolgens
vouw / krul je de tentakels om (stap 8). Zie het stappenplan op de foto.
Veel knutselplezier!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

