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Datum

Activiteit

Maandag 6 november 2017

- Start meedraaiweek, schrijf je in voor een les!

Woensdag 8 november

- Dag van Respect
- Groepen 3 & 5 (helft): Kooklessen

Donderdag 9 november

- Groep 7 & 8: Ouderbijeenkomst over het schoolkamp
(start 19:30 uur)

Vrijdag 10 november

- Groepen 1/2A en 1/2B: Sint Maarten (middag)
- Groep 5: Bezoek Slatuinen

Maandag 13 november

- Deze week: 10-minuten voortgangsgesprekken
- Groep 7 & 8: Start mentoring project

Woensdag 15 november

- Groepen 3 & 5 (helft): Kooklessen

Donderdag 16 november

- Groep 5: Bezoek Hortus, onderwerp: chocola

Vrijdag 17 november

- Ouderkamer: Koffie-inloop met de directeur
- Groepen 6 en 8: Groepspresentatie

Zaterdag 18 & zondag 19 november

- Dit weekend komt Sinterklaas aan in Nederland / in Amsterdam

Dinsdag 21 november

- Voorschool ouders: Piramide & VVE-thuis voorlichting
thema Feest (start g09:00 uur)

Woensdag 22 november

- Groepen 1/2 ouders: Piramide & VVE-thuis voorlichting
thema Feest (start 08:45 uur)
- Groepen 4 & 5 (helft): Kooklessen
- MR-vergadering (start 19:00 uur)

Vrijdag 24 november

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
school zoeken (start 09:00 uur) - Geef het vooral door!

Woensdag 29 november

- Ouders groepen 1 t/m 4: Helpen met Sint feesthoedjes
voorbereiden (BeVo lokaal, vanaf 08:45 uur)
- Groepen 4 & 5 (helft): Kooklessen

Vrijdag 1 december 2017

- Roosblaadje 4 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
De herfstvakantie zit er weer op en we hebben een drukke periode voor de boeg met SintMaarten, meedraaiweek, 10-minuten gesprekken, Sinterklaas, kerst, enzovoort.
Veel van deze activiteiten zijn alleen mogelijk omdat in de school een aantal ouders zich
meer dan gemiddeld inzet om er een succes van te maken.
Wij zijn deze ouders daar zeer dankbaar voor. Het zou echter helemaal geweldig zijn als er
zich nog meer ouders aanmelden om de school met raad en daad te helpen om het voor de
kinderen nog leuker te maken. Het maakt niet uit of u een keer wilt helpen, bijvoorbeeld
om de kinderen naar zwemles te brengen, of dat u meer structureel helpt of wilt gaan
helpen, bijvoorbeeld bij Rekensprint, als klassenouder of lid van de ouderraad.
U kunt zich altijd aanmelden via de groepsleerkracht of bij Floor, Gert of de ouderraad
leden zelf. Dus schroom niet en doe mee, want samen staan we sterker!

DAG VAN RESPECT 8 NOVEMBER
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Op maandag 6 november start de nationale Week van Respect. In die week worden
kinderen landelijk gestimuleerd om gezamenlijk te zorgen voor een samenleving waarbij
iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit,
pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden. Zie voor meer informatie ook:
http://www.weekvanrespect.nl/
Op De Roos organiseren we tijdens deze week altijd de zogenoemde Dag van Respect. Dit
jaar op woensdag 8 november. In groep 7 & 8 komt een externe spreker een gastles geven
en in alle groepen zullen er die dag verschillende activiteiten plaatsvinden rond respect.

OUDERKAMER
In de periode t/m 1 december zijn weer een aantal bijeenkomsten voor ouders in de
ouderkamer. Zo komen er weer twee Piramide/VVE-thuis bijeenkomsten voor de
voorschool ouders (21/11) en de kleuterouders (22/11).
En is er voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 (in het BeVo lokaal) weer het jaarlijkse ‘Sint
feesthoedjes’ maak moment (29/11).
Ook is er vrijdag 17 november voor ouders een koffie-inloop met de directeur in de
ouderkamer. Een handig moment om even met Gert bij te praten en vragen over de school
aan hem te kunnen stellen of een eventueel idee dat je hebt voor/rond de school aan hem
voor te leggen. Deze inloop is vanaf 08:30 uur tot ongeveer 09:30 uur.
U kunt alle data ook vinden bovenaan in de agenda van deze nieuwsbrief.

OUDERRAAD LEDEN / NOG EXTRA LEDEN GEZOCHT
Vanaf oktober zijn een paar nieuwe ouders bij de ouderraad (OR) gestart. Heel fijn!
De leden van de OR zijn dit schooljaar:
Siham (penningmeester, moeder van Israe en Mohammed), Ouidad (moeder van
Abdelilah), Bouchra (moeder van Medina) en Sanna (moeder van Mila en Orla). Ook heeft
Rick (de vader van Kasper) aangeboden waar nodig de penningmeester te ondersteunen.
De (deels) nieuwe club OR-leden zoekt nog meer versterking. Dus als je ook bij de OR wilt
aansluiten, meld je vooral aan! Zij zijn evt. ook per e-mail bereikbaar via: or@obs-deroos.nl.
Vandaag en van te voren hebben een aantal van de nieuwe OR-leden en andere actieve
hulpouders ook meegeholpen bij de coördinatie rond het bezoek van de schoolfotograaf.
Dankjewel daarvoor!

Op tijd betalen jaarlijkse ouderbijdrage
We hebben helaas nog niet van alle gezinnen de (1e) betaling en het antwoordformulier
binnen. Zorgt u a.u.b. voor tijdige betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage? Voor de
groepen 1 t/m 6 en de NK is dit 50,- per schooljaar. Voor de groepen 7 & 8 is dit 125,-. De
stichting ouderraad maakt nu vaak al kosten voor komende school activiteiten waar uw
kind aan deelneemt. Vaak moet bovendien ook in deze periode al een aanbetaling gedaan
gaan worden voor activiteiten (denk aan sint inkopen, schoolreisjes etc.) die pas later zullen
plaatsvinden. Als u nog niets heeft betaald, kunt u uw betaling overmaken op het IBAN
rekeningnummer NL91 INGB 0006 8307 71 t.n.v. ouderraad inz. De Roos, onder
vermelding van ouderbijdrage en de naam en groep van uw kind. Dankuwel!

OVERBLIJF (TSO)
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Voor vragen over het verloop van de overblijfpauze kunt u bellen of mailen met Imke
Steeman, de coördinator vanuit AKROS voor de overblijf. Imke is op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag aanwezig op school van 11:45 - 13:15 uur en/of bereikbaar via: 0625374564 en/of via i.steeman@akros-amsterdam.nl.
Voor vragen over uw overblijfcontract of over de betalingen voor de overblijf moet u bellen
of mailen met AKROS via 020-5893300 of tso@akros-amsterdam.nl. Dat gaat niet via Imke.

SINTERKLAASFEEST
De precieze informatie over het sinterklaasfeest is nu helaas nog niet helemaal bekend. Wel
vieren we deze dag natuurlijk op school met alle kinderen op dinsdag 5 december. In de
weken daarvoor -tussen 20 november en 5 december- zullen ook weer een paar activiteiten
zijn zoals het schoen zetten in de klas (groepen 1 t/m 4) en de pietenmiddag. De data
hiervoor volgen nog.
Ook zoeken we weer ouders die woensdag 29 november willen helpen met het
voorbereiden van het maken van de Sint feesthoedjes voor de groepen 1 t/m 4.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
Aankomende week kunnen jullie een half uurtje meedraaien in de klas. Op het bord
kunnen jullie je nog inschrijven.
Volgende week hangt er een lijst op het
informatiebord voor de 10
minutengesprekken. De kinderen die dit
schooljaar 17/18 pas zijn begonnen hebben
al een entreegesprek gehad en hoeven zich
dus niet in te schrijven.
Denken jullie eraan om lege en
schoongemaakte melkfles of frisdrankenfles
mee te nemen? Hier gaan we een mooie
lampion voor maken voor Sint Maarten.
Afgelopen woensdag hebben we bij Woeste
Westen in het Westerpark een heerlijke ochtend gehad bij het ‘Heksenpad’ uitstapje (zie
foto). Ouders, bedankt voor de begeleiding!

GROEP 3
Met lijn 3 zijn we nog bezig met het thema eten en drinken. In dit thema leren wij de
letters: L, U, O, P, OE, H en EI. Met rekenen zijn we onlangs gestart met blok 2. In dit thema
gaan we leren klokkijken (hele uren), leren we rekenen met 1, 2 en 5 euro en gaan we
verder met het splitsen van getallen t/m 10.
De komende twee weken krijgen wij op woensdagochtend kookles.
In week 47, 48 en 49 krijgen we dramales van en dramadocent.
Ter voorbereiding op het 10 minutengesprek heeft uw kind een formulier mee naar huis
gekregen. Zou u deze z.s.m. willen invullen en bij mij kunnen inleveren? Alvast bedankt.
Vanaf maandag hangt er op de deur van de klas een intekenlijst voor deze gesprekken
waarop u kunt inschrijven.

GROEP 4
Belangrijke info van groep 4 is al (of wordt t.z.t. nog) gedeeld via de App Parro.
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GROEP 5
Fijn dat ouderhulp het mogelijk maakt om mooie zinvolle uitjes te realiseren. Voor het
bezoek Slatuinen zijn nog 2 ouders nodig (vrijdag 10 november) en voor het bezoek aan de
Hortus: ‘Waar komt chocola vandaan” donderdag 16 november en 7 december zoeken we
ook nog 2 begeleiders onderweg met de tram.
Regelmatig vragen ouders hoe ze thuis hun kind kunnen begeleiden. Thuis kan
Nieuwsbegrip gemaakt worden en Rekentuin en Taalzee past zich aan, aan het niveau van
uw kind.
In de klas hangt sinds maandag een inschrijflijst voor de ‘Meedraaiweek’ en de 10 minuten
gesprekken.

GROEP 6
We zijn erg blij om te zien dat de bijna alle kinderen zo goed denken aan hun huiswerk!
Afgelopen donderdag hebben we de eerste dramales gehad en het was een groot succes.
Heeft jouw kind er thuis ook over verteld? Tijdens deze lessen oefenen we verschillende
leerdoelen (deze zijn te zien op het IPC bord in de klas). Ook leren we hiermee het
ontdekkingsverhaal van Chocolatl oftewel het latere Chocolade!
Vrijdagmiddag 17 november treedt groep 6 op tijdens de groepspresentatie. We zijn dus al
begonnen met oefenen tijdens de dramalessen! We zien u graag tijdens deze
groepspresentatie.
Denkt u aan de meedraaiweek, die is komende week al! Er zijn nog genoeg plekken vrij om
je op in te schrijven!
Op de deur in de klas hangt het rooster voor de ouder-gesprekken. Ook heb je een mail
ontvangen met de datum en het tijdstip. Deze oudergesprekken vinden plaats op maandag
13 november (Hans en Julia), dinsdag 14 november (Hans) en donderdag 15 november
(Julia). We hebben iedereen ingedeeld. Mocht de tijd niet uitkomen, laat dit dan zo snel
mogelijk weten zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.

GROEP 7
Zoals u in de brief van het SKC heeft kunnen lezen zal maandag 13 november het
mentoringproject starten voor de kinderen die zich hebben opgegeven.

U heeft een uitnodiging ontvangen voor de ouderbijeenkomst over het schoolkamp. Deze
bijeenkomst vind plaats op donderdagavond 9 november om 19:30 uur.
We starten weer met een nieuw IPC-thema 'Nederland wordt Nederland'. De kinderen
leren tijdens dit thema hoe Nederland, met zijn huidige landsgrenzen, tot stand is gekomen
en welke historische personen en gebeurtenissen een belangrijke rol hebben gespeeld in
dit ontstaansproces. Komende week (uiterlijk dinsdag 7 november) moeten alle kinderen
een oranje-attribuut/outfit mee naar school hebben om een groepsfoto van oranje
supporters te kunnen maken tijdens het startpunt van dit thema.
We hopen u allen te spreken tijdens de 10-minutengesprekken. De uitnodiging zal u
maandag van ons ontvangen. Wanneer u op het aangegeven tijdstip niet kunt is het
natuurlijk mogelijk een nieuwe afspraak bij ons in te plannen.

GROEP 8
Belangrijke info van groep 8 is al (of wordt t.z.t. nog) gedeeld via de App Parro.
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NK
Het thema 'school' is afgerond. De kinderen hebben erg veel woorden geleerd. De toets is
goed gemaakt! We zijn gestart met het thema 'Lichaam en Kleding'.
We hebben afscheid genomen van Kaarlo, veel plezier op je nieuwe school! Verder zijn in
NK2 Kader en Sara gestart. Super leuk, fijn dat jullie er zijn.
De fotograaf is geweest. Over een aantal weken krijgt u een weblink om de foto's te
bekijken en eventueel online te bestellen.
Aankomende week kunt u een les meedraaien in de klas. U kunt zich inschrijven op de
lijsten bij de deur van de klas.

Tips in de buurt
Afgelopen dinsdag was er een korte ouderbijeenkomst in de ouderkamer van school over
“KEN JE R€CHT, LEER ZELF UW INKOMEN BEHEREN”. Monique de Haan, sociaal
raadsvrouw van buurtcentrum de Tagerijn, die hiervoor aanwezig was, biedt ouders evt.
ook een extra cursus aan op een geschikte locatie in de wijk. In vier bijeenkomsten zal zij u
helpen uw financiële rechten beter te kennen. Aan het einde van het programma ontvangt
u een certificaat. De te behandelen onderwerpen zijn:
 Digi-d en toeslagen;
 Belastingen;
 Gemeentelijke voorzieningen.
Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u terecht bij:
Monique de Haan, 06-24321491, m.dehaan@combiwel.nl
Of door contact op te nemen bij het Sociaal Wijkteam van De Tagerijn: 020-6184952.

Nieuws van Kind & Motoriek
Spinnenweb
Het maken van een ‘spinnenweb’ is een goede oefening voor
de fijne motoriek.
Wat heb je nodig?
• Zeven grote satéprikkers;
• Eén grote kastanje;
• Verschillende kleuren wol.
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Wat moet je doen?
Prik de satéprikkers naast elkaar in de kastanje. Doe dit met
ongeveer dezelfde afstand tussen de satéprikkers. Knoop de eerste draad aan één van de
satéprikkers vast (dicht tegen de kastanje aan). Weef de draad vervolgens over en onder
de prikkers door. Je gaat dus helemaal rond! Wanneer de draad bijna op is knoop je een
nieuwe draad aan het uiteinde van de draad. Wissel regelmatig van kleur draad. Op die
manier krijg je een mooi gekleurd spinnenweb!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en
interessante speltips ontvangen? Like ons dan op
www.facebook.com/kindenmotoriek

