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Belangrijke data komende periode:
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Datum

Activiteit

Vrijdag 27 april 2018

- Koningsdag, de school is gesloten, iedereen is vrij!

Zaterdag 28 april t/m
zondag 13 mei

- Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 14 mei

- Eerste schooldag na de meivakantie

Dinsdag 15 mei

-

Woensdag 16 mei

-

Donderdag 17 mei

- Groep 3: studenten Breitner academie in de klas

Vrijdag 18 mei

- Groep 1/2A en 1/2B: Moeder verwenmiddag (13:00 uur)

Maandag 21 mei

- Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 22 mei

- Voorschool AKROS: Piramide/VVE-thuis ouderbijeenkomst
(09:00 uur)

Woensdag 23 mei

- Ouderkamer: Oudervoorlichting met de OKA rond het
thema Media Wijsheid (start 08:45 uur)

Donderdag 24 mei

-

Vrijdag 25 mei

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
school zoeken, geef het door!
- Groep 1/2A & 1/2B: Groepspresentatie (13:00 uur)

Maandag 28 mei

-

Dinsdag 29 mei

-

Woensdag 30 mei

- Groep 1/2A & 1/2B: Bezoek theater De Krakeling

Donderdag 31 mei

- Groep 8: Praktijk fietsexamen

Vrijdag 1 juni 2018

- Roosblaadje 10 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
Graag wens ik u vanaf hier een hele fijne meivakantie.
Geniet ervan!
We zien en spreken elkaar weer vanaf maandag 14 mei.
Tot dan.

OVERBLIJF - TSO
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Eten/drinken tijdens TSO
Helaas komt het af en toe voor dat kinderen bij de overblijf geen eten en drinken bij zich
hebben. Er is op de overblijf geen extra eten beschikbaar, dus het is de bedoeling dat
kinderen zelf een (gezonde) lunch en iets te drinken (geen gezoete drankjes of sapjes)
meenemen.
Coördinatie van de TSO
Imke Steeman, de coördinator van de TSO op de Roos, zal na de meivakantie
ouderschapsverlof opnemen op de vrijdag. Brenda Smits, voor een aantal van u bekend als
pedagogisch medewerker van BSO de Roos, zal op de vrijdagen de coördinatie van de TSO
van haar overnemen.
Imke blijft op maandag, dinsdag en donderdag de TSO coördineren en blijft ook het vaste
aanspreekpunt. U kunt haar nog steeds bereiken op 06-25374564 en i.steeman@akrosamsterdam.nl.
Voor vragen over het aanmeldformulier, contracten en betalingen kunt u op alle
werkdagen langskomen op het Centraal Bureau van AKROS op Balboaplein 20-B4, bellen
met 020-2610500 of mailen naar tso@akros-amsterdam.nl.

OUDERKAMER
Dinsdag 22 mei is er voor de ouders van de voorschool weer een voorlichting over het
nieuwe Piramide thema Verkeer. Sylvia legt van 09:00-09:15 uur kort uit wat de
activiteiten in de groep zijn de komende periode.
Aansluitend bespreekt Floor (tot ongeveer 10:00 uur) met de deelnemende ouders van de
voorschool de bijbehorende VVE-thuis peuter werkbladen. Doe je nog niet mee aan VVEthuis en wil je ook graag mee gaan doen? Laat het dan aan Floor weten!
Woensdag 23 mei komt de ouder- en kind adviseur Jonne
Korzilius in de ouderkamer een oudervoorlichting geven
over het thema Media Wijsheid. We starten rond 08:45
uur.
Hoe kan je je kind goed begeleiden bij het spelen op de
tablet en game consoles en het (veilige) gebruik van alle
soorten Social Media (FaceBook, Twitter, Instagram etc.).
Hoe kan je het gesprek hierover aangaan en afspraken met
elkaar maken over het gebruik? Meer informatie en een aparte uitnodiging volgt nog na de
meivakantie. Wie weet tot ziens!

Informatie uit de groepen
Zoals al eerder geschreven, communiceren we de meeste groepsinformatie nu door
mededelingen (en foto’s) te versturen via de App Parro. Ook de jaarkalender van school en
van de activiteiten/uitstapjes van de meeste groepen is te vinden in het agenda menu van
Parro.
Als u vervolgens op het individuele agenda item doorklikt kunt u geregeld nog meer uitleg
over de desbetreffende activiteit lezen of kunt u daar soms ook aangeven of u kunt
meehelpen of niet (dit is nu zo bij bijvoorbeeld een agenda item van groep 8 van het
praktisch verkeersexamen. Dit agenda item zien alleen de ouders van groep 8).
Een aantal algemene school agenda items is eventueel ook terug te vinden in de kalender
op de website, zie: http://www.obs-deroos.nl/

PARRO APP - INLOGGEN & ACCOUNT
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Soms komt de maker van Parro met een update van de App. Nadat u de update via de App
store of Google Play heeft geactiveerd, moet u meestal opnieuw inloggen met uw eigen
‘ouder’ login en wachtwoord.
U heeft destijds bij de eerste keer dat u startte met Parro met uw eigen e-email adres en
een door u zelf gekozen wachtwoord uw account aangemaakt. Wij kunnen als school niet
uw wachtwoord van Parro inzien of uw account opnieuw voor u activeren.
Parro heeft voor ouders nl. niet dezelfde inloggegevens als het Parnassys Ouderportaal (het
Parnassys ouderportaal is een online omgeving waar u de gegevens/resultaten van uw kind
kan inzien).
De groepsleerkrachten kunnen u m.b.t. Parro wel (opnieuw) een uitnodiging met een
koppelcode voor de groep(en) van uw kind(eren) sturen. Die koppelcode heeft u nodig
nadat u ingelogd bent/uw eigen account zelf heeft aangemaakt om zo de juiste groepen te
koppelen.
Mocht u hier meer vragen over hebben, dan kunt u ook informatie vinden via onderstaande
weblink van de Support afdeling van de makers van Parro:
https://support.parro.com/hc/nl/sections/115000110585-Inloggen-Account

GROEP 1/2A EN 1/2B
Vrijdag 18 mei is onze ouderverwenmiddag. Dit jaar zijn de moeders aan de beurt. Lieve
mama's u kunt zich deze middag lekker laten verwennen. Mocht moeder niet kunnen dan
mag ook een oma, tante of papa als vervanging.
Na de vakantie starten we met een nieuw thema: "verkeer". Maar eerst een fijne vakantie!

GROEP 3
Afgelopen week hebben we het thema "kunst" van lijn 3 afgerond. Na de vakantie starten
we met het thema "dieren". We leren onder andere:
 Woorden spellen met oei, woorden spellen met ch en cht (zoals nacht en lach)
 Woorden lezen die eindigen op -ing. Beginnen met me / je of te (mevrouw, jezelf,
terug)
 Woorden lezen die beginnen met twee klankgroepen en drie medeklinkers (zoals
strepen)
 Woorden lezen met "i" uitgesproken als "ie" (zoals piraat).



Langere verkleinwoorden lezen (zoals inktvisje) en samengestelde woorden van
drie lettergrepen (zoals voetbalschoen)
Alle doelen bij dit thema kunt u terugvinden op de muur in de klas.
Blok 5 van Alles telt sluiten we de week na de vakantie af. In blok 6 gaan we verder met de
telrij t/m 100. Ook in sprongen van 2, 5 en 10. Sommen t/m 10 (in splitsvorm, dubbelen en
bijna-dubbelen, groepjes maken, geldrekenen) en klokkijken van hele en halve uren.
Op donderdag 17 mei ontvangen we twee studenten van de Breitneracademie (zie eerdere
nieuwsbrief). Zij willen graag iets maken waarbij alle kinderen een glazen potje nodig
hebben. Heeft u er nog geen meegegeven kunt u hier dan aan denken?

GROEP 5
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In de presentatie hebben de kinderen wat gedeeld van waar ze mee bezig zijn geweest
rond de fotografie lessen van juf Linda. Ze hebben allemaal 5 foto's mogen kiezen van de
door hen gefotografeerde toeristen en daar is een mooi boekje van gemaakt.
Ook lieten ze een zelfbedachte dans zien rond de uitbarsting van de vulkaan en dat brengt
ons naar het komende IPC onderwerp: Uitvindingen en machines, toevallig óók het thema
van STaal! Meer informatie over dit onderwerp volgt.

NK1 & NK2
Het project 'dans' was heel erg leuk! We hebben 3 gastlessen dans gehad en zijn ter
afsluiting gaan kijken naar de voorstelling 'Roest' in theater De Krakeling.
We hebben weer twee nieuwe leerlingen: Rayan (NK1) & Liana (NK2). Welkom!
Youssef start na de meivakantie in groep 6. We zullen hem missen. Gelukkig blijft hij op
onze school en zullen we elkaar dan ook nog vaak zien!
Op dit moment zijn we bezig met het thema: 'Natuur'. De kinderen vinden dit een heel leuk
thema. We ronden dit thema af op vrijdag 25 mei. Op donderdag 1 juni hebben de kinderen
een toets van het thema.
We starten op maandag 4 juni met een nieuw thema: 'Sport & vrienden'.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
Woensdag 30 mei start in stadsdeel West een training ‘Mindful Ouderschap’.
Het zijn 8 bijeenkomsten van 09:30 tot 11:30 uur.
De training is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren die stress ervaren in de
opvoeding en daar middels Mindfulness technieken aan willen werken.
Trainers zijn: Martine Mellema, m.mellema@oktamsterdam.nl , 06-40867748 en Marjolein
Beijst, m.beijst@oktamsterdam.nl , 06-18190185.
Meer informatie is te vinden in de aparte bijlage die is meegestuurd bij deze nieuwsbrief.
Hartelijke groet,
Jonne Korzilius, ouder- en kindadviseur van het Ouder- en Kindteam Oud West & De
Baarsjes (woensdagochtenden aanwezig op de Roos)
Mail: j.korzilius@oktamsterdam.nl Tel: 06-42360073
www.oktamsterdam.nl

Nieuws van Kind & Motoriek
Lentekriebels…
Misschien heb je de eerste narcissen,
hyacinten of tulpen al zien staan; de lente is
aangebroken! Daarom dit keer een
knutselwerkje om je eigen bloempot te maken!
Wat heb je nodig?
- Verschillende kleuren verf
- Verfkwast
- Wasknijpers
- Bakje dat geschilderd mag worden (een strook karton
voldoet ook)
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Hoe ga je te werk?
Om te beginnen schilder je het bakje, met de verfkwast, in
een kleur die je mooi vindt. Terwijl de verf van het bakje
aan het drogen is ga je aan de slag met de wasknijpers.
Kies één of meerdere kleuren verf uit en schilder daarmee
de wasknijpers.. Wanneer alle verf is opgedroogd zet je de
wasknijpers één voor één op het bakje, net als op het
plaatje.
Je hebt nu niet alleen een prachtige bloempot, maar ook de fijne motoriek geoefend! Nu
alleen nog een plantje of bloem uitkiezen!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

