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Datum

Activiteit

Dinsdag 12 september

- Ouders voorschool AKROS: Piramide & VVE-thuis
voorlichting thema Welkom, start: 09:00 uur in ouderkamer

Donderdag 14 september

- Groepen 1 t/m 8: Ouderavond, inloop 19:15 uur

Vrijdag 15 september

- Alle groepen: Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

Zondag 17 september

- Finale Best of the West, Podium Mozaïek, meer info in
deze nieuwsbrief

Dinsdag 19 september

- Leerlingenraad vergadert

Woensdag 20 september

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken; start: 09:00 uur, geef het door!

Vrijdag 22 september

- Ouders groepen 1/2: Piramide & VVE-thuis voorlichting
thema Mensen, start: 08:45 uur in ouderkamer

Dinsdag 26 september

- Nieuwkomersgroepen: Boerderij uitje

Maandag 2 oktober

- Startweek van de meeste naschoolse activiteiten

Woensdag 4 oktober

- Start landelijke Kinderboekenweek, thema: Gruwelijk Eng

Donderdag 5 oktober

- Waarschijnlijk landelijke stakingsdag basisonderwijs, meer
info volgt zodra wij meer duidelijkheid hebben gekregen
van ons schoolbestuur (AWBR)

Vrijdag 6 oktober

- Roosblaadje 2 wordt per mail verstuurd
- De BSO van AKROS is deze dag gesloten, zie info onder

Van de directeur
Beste ouders, welkom in het nieuwe schooljaar. De school is deze week begonnen en ik
heb nu al het gevoel thuis te zijn. Ik ervaar de kinderen, de ouders/verzorgers en het team
als hartelijk, enthousiast en betrokken. Wij, team van de Roos, hebben er in ieder geval
weer ontzettend veel zin in. Nog even voor degenen die mijn eerdere introductie hebben
gemist.

Mijn naam is Gert Geertsma. Ik heb de opleiding tot Vakbekwaam Schoolleider gevolgd.
Deze opleiding is bedoeld voor ervaren leidinggevenden van buiten het onderwijs, die zich
willen bekwamen in het leidinggeven op een basisschool. Ik heb de laatste 24 jaar als
zelfstandig interimmanager gewerkt, waarvan het leeuwendeel bij diverse gemeenten. Ik
woon op het Westerdok, ben 58 jaar, heb een zoon van 28 en woon samen met mijn
vriendin en haar twee kinderen (20 en 16 jaar).

Nieuwe leerkrachten
We zijn dit jaar weer enthousiast van start gegaan en ik hoor allerlei positieve signalen van
de leerkrachten over de kinderen. Ook dit jaar zijn we gestart met een aantal nieuwe
leerkrachten: Betty in groep 1/2A, Niels in schakelklas groep 4, Marienke in groep 6 en de
nieuwkomersgroep en Hanneke in de nieuwkomersgroep. Wij wensen ze veel succes en
plezier op de Roos.

Ouderavond
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Donderdag 14 september organiseren we weer een ouderavond. We zullen ons daarin als
team voorstellen, waarna u in de klassen van de groepsleerkrachten informatie krijgt over
het programma van dit leerjaar. Daar kunt u ook uw vragen stellen over het onderwijs aan
uw kind. Ik nodig u allemaal van harte voor deze ouderavond. De inloop is vanaf 19:15 uur
en we starten om 19:30 uur.

Studiedag
Vrijdag 15 september is onze eerste studiedag. De ochtend gaan we samen met de
organisatie CPS aan de slag rond ons taalonderwijs en werken we aan onze groepsplannen.
In de middag hebben we een training m.b.t. ons sociaal emotionele programma Baas in
Eigen Soap. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Hulpouders
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar ouders die actief willen meehelpen om ons
ambitieuze programma waar te maken. Dit kan zijn als klassenouder of lid van de
Ouderraad (OR). Maar we zoeken ook ouders/verzorgers voor de luizencontrole, meelopen
naar de schooltuinen, extra begeleiding naar schoolzwemmen en allerlei eenmalige
activiteiten zoals Sinterklaas, het Kerstdiner, avondvierdaagse en bijv. een zomerfeest. En
misschien heeft u zelf nog goede ideeën waaraan u kunt meewerken. U kunt zich
aanmelden bij de leerkrachten, Floor, Mohamed of Gert.

Algemene informatie voor alle ouders
VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN VERLOF
Alle vakanties en vrije dagen staan in de agenda van de App Parro en op de website, zie:
http://www.obs-deroos.nl/page/vakantie-vrije-dagen-verlof.
Mocht u om speciale redenen (zoals een huwelijk binnen uw familie) verlof moeten
aanvragen voor dagen buiten de reguliere vakanties, dan kunt u via bovengenoemde
webpagina de twee soorten verlof aanvraag formulieren downloaden, uitprinten, invullen
en inleveren bij de directeur. Het formulier is ook op te halen bij Floor.

THEMA BAAS IN EIGEN SOAP
We zijn gestart met het Baasthema 'We horen bij elkaar'. Dit thema staat in het teken van
elkaar (beter) leren kennen. Met behulp van werkvormen creëren we een sfeer in de klas
waarin iedereen zich voelt opgenomen en gewaardeerd. We hebben het over de
overeenkomsten en verschillen die we hebben. En leren elkaar opstekers geven. Ook leren
we de leerlingen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in de klas.

GEZOND ETEN EN DRINKEN MEE NAAR SCHOOL
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De Roos werkt met u als ouders en met diverse instanties aan een gezonde school. Het doel
hiervan is om kinderen voldoende beweging en een gezond eetpatroon aan te bieden. We
hebben hier allemaal (kinderen, school, ouders en partners) profijt van. Kinderen zijn fitter
en daardoor minder vaak ziek en de concentratie van kinderen gaat vooruit.
We willen u daarom nogmaals verzoeken om alleen gezonde tussendoortjes en drankjes
en een gezonde lunch mee te geven aan uw kind. Ook de traktaties bij verjaardagen
moeten natuurlijk gezond zijn, zowel voor de kinderen alsook voor de leerkrachten. Een
ongezonde traktatie zullen we helaas aan u mee teruggeven. Via deze webpagina kunt u
meer lezen over ons traktatiebeleid en vindt u leuke traktatie tips: http://www.obsderoos.nl/page/verjaardagen-en-gezonde-traktaties

BSO (NASCHOOLSE OPVANG VAN AKROS)
Vrijdag 6 oktober is de BSO van onze alles-in-1 partner AKROS gesloten vanwege een
algemene studiedag voor de hele kinderopvang van AKROS.
De BSO zoekt nog nieuwe leden voor hun eigen oudercommissie. Voor vragen over de BSO
kunt u contact opnemen met AKROS via r.verreijt@akros-amsterdam.nl.

TSO (OVERBLIJF VAN AKROS)
Imke Steeman van AKROS is dit schooljaar het aanspreekpunt voor de TSO. Imke Steeman
is elke dag vlak voor en ook tijdens de overblijf (12:00 -13:00 uur) op school aanwezig. Zij is
de coördinator van de TSO. Voor inhoudelijke vragen, wensen en opmerkingen over de TSO
is zij te bereiken via: i.steeman@akros-amsterdam.nl. Binnenkort is zij ook telefonisch
mobiel bereikbaar. Dit nummer ontvangt u zodra dit bekend is.
Voor vragen over het aanmeldformulier, contracten en betalingen kunnen ouders op alle
werkdagen langskomen op het Centraal Bureau van AKROS op Balboastraat 20-B4, bellen
met 020-5893300 of mailen naar tso@akros-amsterdam.nl. Dit gaat dus niet via Imke.

OUDERKAMER
Welkom terug allemaal in het nieuwe schooljaar!
Vanuit mijn werk als oudercontactmedewerker van AKROS voor de voorschool en de groep
1/2 ouders ben ik (Floor) op de dinsdagochtend en vrijdagochtend aanwezig voor vragen
en -deels nog in te plannen- ouderbijeenkomsten. Als er geen bijeenkomst is, ben ik op
bovengenoemde dagen bij de inloop van de voorschool of groep 1/2 te vinden.
Ook dit jaar zullen er met enige regelmaat activiteiten voor ouders plaatsvinden. Dit zijn de
Piramide & VVE-thuis voorlichtingen voor de kleuter- of peuterouders. Maar bijv. ook een
koffie inloop met de directeur of een opvoedthema bijeenkomst samen met de (nieuwe)
ouder- en kindadviseur of een andere gastspreker. De activiteiten zullen vermeld gaan

worden via de App Parro en in bovenstaande kalender. In bovenstaande kalender staan de
twee komende Piramide & VVE-thuis bijeenkomsten van 12/9 en 22/9 al aangekondigd.
Wie weet tot ziens in de ouderkamer of bij de inloop!

REKENSPRINT - OPROEP VOOR HULPOUDERS
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Sinds vorig schooljaar werken we met het rekenprogramma Rekensprint. Een methode om
het automatiseren van rekenen in te slijpen bij kinderen van groep 4, 5 en 6. Elke dag
worden, bijvoorbeeld meteen om 08:30 uur, een aantal leerlingen voor 15 minuutjes uit de
klas gehaald om door middel van flitskaartjes de sommetjes in te oefenen. Oefening baart
immers kunst! We zijn op zoek naar ouders die ons daarbij willen helpen! We vragen een
klein beetje van uw tijd, zelfs een kwartiertje per week is al leuk! Kennis is niet nodig,
alleen de wil om te helpen is voldoende! Ook de ouders uit hogere of lagere groepen
mogen hierbij helpen.
Je kan je persoonlijk aanmelden bij:
- Juf Gudrun of bij de juf of meester van je zoon of dochter;
- Of stuur een e-mail naar: g.braeckmans@obs-droos.nl.

DE ATELIERGROEP DOET MEE AAN BEST OF THE WEST!
Zondag 17 september 2017 is het zover! Acht
leerlingen van de Roos presenteren hun
kunstwerken tijdens de talentenjacht Best of the
West. Het afgelopen jaar hebben Orla, Fenna,
Mohammed Ali, Merve, Sara, Salma, Naaz en Ali in
de Ateliergroep hard gewerkt aan een tekening,
sculptuur of schilderij met het thema Power tot
the People.
Met hun talent doen ze mee aan één van de
bekendste talentenjachten in Amsterdam.
Operatie Periscoop organiseert al sinds lange tijd
het festival en werkt daarbij samen met Podium
Mozaïek, waar de kunstwerken worden getoond.
Tijdens de finale presenteren de leerlingen van de Roos samen met andere kinderen uit
Amsterdam West in de leeftijd van 8 tot en met 23 jaar, hun werk en worden ze beoordeeld
door een vakjury. Daarbij hopen we natuurlijk dat ze in de prijzen gaan vallen!
Tijdens de finale bent u van harte welkom een kijkje te nemen bij de kunstwerken en de
kinderen aan te moedigen.
Wat moet u weten:
- Zondag 17 september 2017
- De expositie begint om 13:00 uur en in de loop van de middag zal de prijsuitreiking
plaatsvinden. Om 18:00 uur is het festival afgelopen.
- De locatie: Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191
- De toegang is gratis

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
In week 40 (dit is vanaf maandag 2 oktober 2017) beginnen de meeste naschoolse
activiteiten in ons schoolgebouw. Er is weer een leuk aanbod. Volgende week worden de

affiches uitgedeeld en kunt u lezen waar de activiteiten over gaan. Of kijk alvast op onze
schoolwebsite voor meer informatie: http://www.obs-deroos.nl/page/nsa
NSA-Sport
Aankomende week worden ook de formulieren voor de naschoolse sportactiviteiten
uitgedeeld. Deze kunt u gebruiken om in te schrijven, maar dat kan binnenkort ook via deze
site: https://www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl/ (let op: de sportactiviteiten zijn
daar nu helaas nog niet zichtbaar. Hopelijk vanaf volgende week wel.)
Sportactiviteiten in de buurt
Aankomende woensdag 13 september is er in de Laan van Spartaan Sporthal een
gymfestijn. Inschrijfformulieren uiterlijk a.s. maandag 11 september bij de groepsdocent
inleveren.
Zaterdag 16 september is er een Judo Fun dag in de Blauw-Wit Sporthal:
inschrijfformulieren uiterlijk a.s. dinsdag 12 september bij de groepsdocent inleveren.
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Voor vragen kunt u uiteraard ook altijd bij mij langs. Dinsdag en donderdag ben ik op
school. Vriendelijke groet, Jeroen van der Laan, de gym leerkracht.

Informatie uit de groepen / info via App Parro
De informatie (en leuke foto’s!) uit de groepen wordt dit schooljaar door de eigen
groepsleerkracht gedeeld via de App Parro en vanaf de komende nieuwsbrief niet (altijd)
meer via deze (dit schooljaar maandelijkse) nieuwsbrief.
Dus zorgt u a.u.b. dat u deze gratis oudercommunicatie App heeft geactiveerd op uw
telefoon of tablet en kijkt u hier a.u.b. ook geregeld in om niets te hoeven missen?
Via deze website kunt u meer uitleg vinden over de App: https://parro.education/ouders/
Bent u de eerder verstuurde uitnodiging met de koppelcode om uw kind(eren) / de juiste
groepen te koppelen kwijt? Vraag de leerkracht dan om u opnieuw een uitnodiging via uw
persoonlijke e-mail te sturen. De voorkeur heeft dat beide ouders uit het gezin de App
Parro geactiveerd hebben zodat we en vaders en moeders betrokken kunnen houden bij
het onderwijs aan hun kind(eren).

GROEP 3/4/SCHAKELKLAS
Wat een fijne start met zulke enthousiaste kinderen! Als u op de hoogte wil blijven van wat
wij leren kunt u op de twee prikborden in de klas de doelen per blok bekijken.
Een aantal praktische punten:
 Graag aangeven op welke dagen uw kind naar de BSO en overblijf gaat;
 Wilt u zo vriendelijk zijn om uw adres en e-mail gegevens te checken in het
ouderportaal van Parnassys? Zie:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0 ;
 Wanneer u in de vakantie culturele uitstapjes heeft gemaakt, mogen er
entreebewijzen/foto's etc. mee naar school genomen worden voor het
cultuurpaspoort;
 Denkt u aan gymkleding? We gymmen op dinsdag en donderdag. Gymkleding mag
op school blijven;





Voor afgelopen week stond er een luizencontrole gepland. Deze hebben we nog
niet uit kunnen voeren. Zijn er ouders die de komende week een aantal kinderen
zou willen controleren?
Vergeet u de ouderavond en de studiedag niet..?

GROEP 6
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We hebben een hele fijne start gehad deze week! De kinderen zijn erg energievol en zitten
boordevol leuke ideeën. Donderdag 14 september is de ouderavond. We hopen u allen dan
te zien! Ook voor dit jaar zijn we op zoek naar een klassenouder. Mocht je hierin interesse
hebben dan horen wij dat graag.
Vanaf iedere dinsdag staat er in het Nieuwsbegrip account van de kinderen een nieuwe
digitale woordenschattekst en 'andere tekst soort' klaar. Deze moeten de kinderen vóór
vrijdag af hebben. Ze kunnen hier op school ook aan werken. Als het niet af is, is het
huiswerk en moet het donderdagmiddag nog gemaakt worden thuis. U kunt uw kind hier
aan helpen herinneren! Vrijdag staat er Nieuwsbegrip op het lesprogramma, vandaar dat
het voor die tijd gemaakt moet worden.
Tot op de ouderavond! Groeten Hans en Julia

GROEP 7
Wat zijn we dit schooljaar fijn gestart; een gezellige en hard werkende klas met kinderen,
fantastisch om te merken!
Zoals u weet zijn de schooltuinen weer ook weer gestart, we hebben hiervoor weer uw
hulp nodig en zoeken dus weer begeleiders.
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar een klassenouder, als u interesse heeft in deze taak
horen wij dat graag van u. Dit kunt u ook op de ouderavond van komende donderdag (14
september) aangeven.
We zien u graag op de ouderavond!

GROEP 8
De eerste week zit er alweer op! Wat fijn om alle mooie vakantieverhalen van iedereen te
horen, en wat fijn dat iedereen weer gezond op school terug is gekomen! We zitten dit jaar
in een bijzonder jaar, namelijk het laatste jaar van de basisschool. Er zal dit jaar van alles
aan bod komen, maar daarover zal ik u volgende week donderdag meer vertellen. Op
donderdag 14 september om 19:30 hebben we een ouderavond. Komt u allen?

NIEUWKOMERS
Deze week zijn er nieuwe kinderen gestart:
NK1: Welkom Swann, Welkom Mateo.
NK2: Welkom Illia, Welkom Kennethson, Welkom Carter, Welkom Nhre.
Volgende week donderdagavond (14 september) is er een ouderavond, bedoeld voor de
ouders van kinderen in de reguliere groepen.
Bij de nieuwkomers hebben we geen centrale ouderavond. We spreken elke ouder
individueel. De 14e is er wel een algemeen gedeelte van ongeveer een kwartier waar u
natuurlijk welkom bent.
Vrijdag 15 september hebben we een studiedag, de kinderen zijn die dag vrij.

Let op: op deze school hebben we een 'gezond eten beleid'. De kinderen mogen enkel
gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch meenemen. Snoep, koek en dranken met
veel suikers mogen niet worden opgegeten/gedronken.
Als je jarig bent mag je gezond trakteren.
We hebben dit jaar gym op de dinsdag en donderdag.
Juf Hanneke stelt zich voor:

Mijn naam is Hanneke Blüm en werk dit jaar als invaller op verschillende scholen binnen
Amsterdam. Ik zal de komende periode op vrijdagen te vinden zijn op De Roos en sta dan
voor Nieuwkomers groep 2, waar ik heel veel zin in heb.
Juf Marienke stelt zich voor:
Pagina 7

Mijn naam is Marienke la Riviere. Ik werk op de donderdagen en vrijdagen in NK1. Op de
dinsdag werk ik in groep 5.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief stelt de nieuwe Ouder- en Kind Adviseur zich aan
u voor. Haar naam is Jonne Korzilius.
Jonne is voor het maken van afspraken e.d. bereikbaar via: j.korzilius@oktamsterdam.nl of
06-42360073. Zij is ook woensdagochtend aanwezig op school.
Meer info over ouder- en kind teams van Amsterdam, zie hier: www.oktamsterdam.nl

Tips in de buurt
Vrouwen Vooruit
Voor moeders starten er (op locatie buiten de school) deze maand een aantal cursussen bij
de organisatie Vrouwen Vooruit. De bij een aantal ouders van onze school al bekende
trainingen OPwaarts en Vrouwen actief starten weer. Daarnaast start een nieuwe training:
Voel je goed!, voor migrantenvrouwen met lichamelijke klachten. Ook geeft deze stichting
sollicitatie workshops. Meer info, zie: http://www.vrouwenvooruit.nl/
Via Floor (als oudercontactmedewerker) kan je ook meer info krijgen hierover.
Buren helpen Burendag zaterdag 23 september (11-16 uur)
De Bestevâer is een buurkamer vlak bij onze school. Jaap, de drijvende kracht van
buurtkamer De Bestevâer, gaat met een aantal collega’s tijdens de landelijke Burendag

"Buren helpen Buren" in de buurtkamer organiseren. Deze Buren helpen Burendag vindt
plaats op zaterdag 23 september van 11-16 uur.
Wil je hier meer over weten? Loop dan eens langs bij deze Buurtkamer, adres: Jan Van
Galenstraat 107 G. Dat is bij ons op de hoek met de Bestevâer.

Nieuws van Kind & Motoriek
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook dit schooljaar is er een
kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek op de Roos aanwezig. De
kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen in zowel de groveals fijne motoriek. Op OBS de Roos is Eline van Rijn de Kinderoefentherapeut. Voor al uw
vragen kunt u bij haar terecht (aanwezig op donderdag) of mailen naar
eline@kindenmotoriek.nl.
Namens Kind en Motoriek zal er maandelijks een stukje over de motoriek in deze
nieuwsbrief verschijnen. Dit kan inhoudelijke informatie zijn, maar ook motorische
oefeningen- en tips voor thuis.
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Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

