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Datum

Activiteit

Maandag 5 februari 2018

- Startweek van het 2e blok van de naschoolse activiteiten

Dinsdag 6 februari

- School gesloten i.v.m. stroomafsluiting Liander

Woensdag 7 februari

- Bijeenkomst PR-klankbordgroep ouders (08:45 uur)

Vrijdag 9 februari

- Groep 1/2A en NK1: Groepspresentatie (13:00 uur)

Dinsdag 13 februari

- Ouderkamer: Koffie inloop met de ouder- en kind adviseur
Jonne Korzilius (vanaf 08:45 uur)

Woensdag 14 februari

- Studiedag, alle leerlingen zijn vrij (let op: de twee
nieuwkomersgroepen NK1 en NK2 hebben vandaag wel les!)

Vrijdag 16 februari

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

Maandag 19 februari

- Deze week: Groepen 2 t/m 6: Rapportgesprekken
(aanmelden via intekenlijsten bij de klas)
- Voorschool: bezoek galerij Amsterdams museum

Dinsdag 20 februari

- Ouders voorschool: Piramide / VVE-thuis
oudervoorlichting (09:00 uur)
- Ouders voorschool: lezing Marie Thérèse (19:30 uur,
vooraf aanmelden nodig, zie eerdere mail)

Woensdag 21 februari

- Ouders groepen 1/2A & 1/2B: Piramide / VVE-thuis
oudervoorlichting (08:45 uur)
- MR-vergadering (19:30 uur)

Zaterdag 24 februari t/m
zondag 4 maart

- Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 5 maart

- Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie

Woensdag 7 maart

- Groep 1/2A: Bezoek Rijksmuseum

Vrijdag 9 maart 2018

- Groep 1/2B: Bezoek Rijksmuseum
- Roosblaadje 7 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
Inmiddels ligt de kerstvakantie alweer vier weken achter ons, is het gelukkig elke dag weer
wat vroeger licht en later donker.
De afgelopen weken stonden in het teken van het maken van de toetsen. De kinderen
hebben hun uiterste best gedaan om de toetsen te maken.
Het gaat wat ons betreft niet om goed of fout of slechter of beter, maar om de vraag of de
ontwikkeling van uw kind -op de onderwerpen die in de toets aan de orde komen- zo gaat
als we hadden verwacht. Aangezien de toets een momentopname is, leggen we de
resultaten naast onze eigen bevindingen van de afgelopen tijd en bepalen aan de hand
daarvan of en wat uw kind extra nodig heeft. In de rapportbesprekingen in de week van 19
t/m 23 februari zal dit dan ook onderwerp van gesprek zijn. Het team van De Roos zal altijd
kijken naar de gehele ontwikkeling van uw kind en daarvan zijn de toetsresultaten een
onderdeel.
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Zoals u al via de mail hebt kunnen lezen, zijn we genoodzaakt de school op dinsdag 6
februari te sluiten. De reden is dat de netwerkbeheerder een stroomkabel gaat
vernieuwen, waardoor we die dag geen stroom hebben en daardoor geen licht, telefoon,
internet en verwarming.
Op vrijdag 19 januari hebben we al tijdelijk afscheid genomen van juf Julia. Haar
zwangerschapsverlof is op die dag ingegaan. Zij komt in het nieuwe schooljaar weer terug.
Het zwangerschapsverlof van juf Marieke gaat komende maandag in en wij verwachten
haar medio juni weer terug op school. Wij wensen beide aanstaande moeders een mooie
tijd. Juf Hannah is vandaag voor het laatst. Zij gaat met ingang van volgende week een half
jaar op reis. Wij zien haar eveneens in het nieuwe schooljaar terug.
Op woensdag 14 februari heeft het team van De Roos een studiedag en zijn de kinderen
dus vrij (de kinderen van NK1 en NK2 hebben wel gewoon les). Het doel van de studiedag is
om, op basis van de groepsplannen en groepsbesprekingen, de rapporten te maken en de
rapportbesprekingen voor te bereiden. We hebben nog geprobeerd om deze studiedag
naar 6 februari te verplaatsen (de school is dan gesloten vanwege de stroomonderbreking),
maar omdat de groepsbesprekingen voor een belangrijk deel komende week gepland
staan, is dinsdag helaas te vroeg.
Op vrijdag 16 februari is er weer een open ochtend voor de ouders die op zoek zijn naar
een school voor hun kind. Geef het vooral door aan mensen in uw omgeving die nog
zoekende zijn!!

START NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 2E BLOK
Vanaf de week van maandag 5 februari start het 2e blok van de naschoolse activiteiten van
AKROS en van de gemeente Amsterdam (afdeling sport) in ons gebouw. De kinderen die
zijn geplaatst, hebben hierover bericht ontvangen. Voor het complete rooster, de lokalen
en de tijden van de activiteiten, zie: http://www.obs-deroos.nl/page/nsa.
Ondanks dat de school is gesloten op dinsdag 6 februari a.s. kunnen de naschoolse
activiteiten Circusparade & Web4Kids die dag wel doorgaan omdat de verwachting is dat de
stroomuitval na 15:00 uur is opgelost. De activiteit Zelfverdediging voor meisjes (groep 5/6)

kan nog niet starten op 6 februari. Dit is omdat de docent die dag nog niet beschikbaar is.
Er waren bij een aantal naschoolse activiteiten dit keer (veel) meer inschrijvingen dan dat er
plekken beschikbaar zijn. Dit betrof Web4Kids (groepen 5/6) & Proeven met kleuters
(groepen 1/2).
Kinderen die in het 1e blok (najaar) en/of het blok daarvoor nog helemaal niet aan een
naschoolse activiteit hadden meegedaan, hebben in dit geval voorrang gekregen bij
plaatsing. Daarna is er door de groepsleerkrachten geloot.
De ouders van de kinderen die helaas niet geplaatst konden worden en hiervoor wel al met
contant geld hadden betaald, hebben hierover een brief ontvangen (via de kinderen). Zij
kunnen via Floor of Gert hun geld terugkrijgen. Om het geld terug te krijgen, moeten de
ouders wel dat briefje meenemen dat ze hierover hebben ontvangen.

TALENTBAND / OPEN HUIS ASLAN 3 FEBRUARI
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Onderstaand een bericht namens Aslan muziekjuf Titia Bloemhof:
Sinds afgelopen donderdag is er wekelijks een tweede, extra, schoolband na schooltijd op
de Roos (van 14:45 tot 15:45 uur). Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die hiervoor belangstelling
hebben, kunnen gratis in de band meespelen.
Samen muziek maken is ontzettend leuk en gelukkig kunnen nu nog meer kinderen hiervan
genieten. Aanmelden voor de schoolband kan het hele jaar door bij juf Titia. Juf Titia van
Aslan verzorgt, naast de reguliere muziekles onder schooltijd op vrijdag, deze extra
schoolband lessen op De Roos.
Het Aslan muziekcentrum, Corantijnstraat 9, houdt overigens morgen, zaterdag 3 februari,
een Open Huis. Tussen 12:00 en 15:00 uur kunnen belangstellenden instrumenten
uitproberen, meedoen met workshops of optredens bekijken. Aanmelden kan via:
www.aslanmuziek.nl, zoek op: Open Huis. Daar staat ook het volledige programma.

OUDERKAMER ACTIVITEITEN
Op elke basisschool is 1 dag in de week een ouder- en kindadviseur (OKA) aanwezig. Bij De
Roos is dat Jonne Korzilius. Jonne is meestal op woensdag aanwezig. Omdat de voorschool
dan dicht is, komt zij nu ook een keer extra op dinsdagochtend langs.
Dinsdag 13 februari is er daarom in de ouderkamer tot ongeveer 09:30 uur een koffie
inloop met Jonne om ouders van de voorschool en basisschool De Roos de kans te bieden
kennis te komen maken en bijvoorbeeld van haar te horen wat zij voor gezinnen in West
kan betekenen.
Andere data van nog komende ouderactiviteiten:
• Voorschool AKROS: Dinsdagochtend 20 februari Piramide / VVE-thuis
ouderbijeenkomst thema Kunst (09:00 uur);
• Groepen 1/2: Woensdagochtend 21 februari Piramide / VVE-thuis
ouderbijeenkomst thema Kunst (08:45 uur);
• Vrijdagochtend 16 maart: Interactief Theater rond de thema’s liefde en seksualiteit
in de speelzaal speciaal voor ouders (als start van de jaarlijkse lesweek van de
Lentekriebels, separate uitnodiging met aanmeldformulier hiervoor volgt
binnenkort);

•

•

Woensdagochtend 4 april (08:30 - 10:00 uur): Thema bijeenkomst met OKA over
het zelfbeeld van kinderen (en daarmee samenhangend tips rond evt. faalangst,
weerbaarheid en zelfvertrouwen);
Woensdagochtend 23 mei (08:30 - 10:00 uur): Thema bijeenkomst met OKA over
mediawijsheid.

Informatie uit de groepen
De informatie uit de groepen en van de directie wordt sinds dit schooljaar vooral gedeeld
via de App Parro. Dit is een gratis App voor Android en iOS smartphones/tablets*. Hier kunt
u meer lezen over de App: https://parro.education/vragen-voor-ouders.
U kunt de groepsleerkracht vragen om u (opnieuw) uit te nodigen voor het activeren van
Parro en een koppelcode te mailen zodat u de juiste groep(en) aan uw Parro account kunt
koppelen. Deze groepskoppeling is nodig om de groepspecifieke informatie te kunnen
ontvangen/inzien. De uitnodiging met die koppelcode is beperkt geldig.
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Lukt er iets niet of heeft u andere gebruiksvragen? Kijk dan op de Parro supportpagina:
https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder
*Voor een webversie voor op de computer en voor Windows Phones kijk hier: https://talk.parro.com

Onderstaand nog wat extra informatie uit enkele groepen (3, 5, 7 en NK1/NK2):

GROEP 3
We zijn in groep 3 volop met de afrondingen bezig. Zowel bij reken als taal starten wij
volgende week met een nieuw thema.
Bij rekenen leren we in het aankomende blok optelsommen t/m 20, aftreksommen t/m 10,
maken we kennis met oppervlakte, klokkijken met halve uren, dat een dag 24 uur heeft en
gaan we rekenen met geld t/m 20 euro.
Bij taal – lezen leren we over hoofdletters, gaan we woorden lezen met d, dt of b aan het
eind (zoals; hond, vindt en krab), lezen we woorden die eindigen op een lange klank (zoals;
zo, ja, nu en la), lezen we woorden met drie medeklinkers achter elkaar (zoals; sproet en
markt) en gaan we moeilijkere samengestelde woorden lezen (zoals; pretpark en tandarts)
Bij taal – spelling leren we woorden lezen met twee klankgroepen (zoals kapper, knikker,
boksen en aarde) Je hoort en zegt "u" maar schrijft "e". Ook leren we de letter "C".
Ook maken we volgende week de cito toets rekenen en spelling.
In de loop van volgende week hangt er op de deur een inschrijflijst voor de
rapportgesprekken.

GROEP 5
Doordat de kinderen contacten onderhouden met mensen die eerder in onze klas geweest
zijn, gebeuren er prachtige dingen. We werden uitgenodigd door De Krakeling en mochten
na de voorstelling met acteurs en de regisseur praten én een stukje van onze eigen
presentatie laten zien. Ook onderhielden we contact met de fotografe Linda (weet u nog,
die prachtige fotoserie van vorig jaar?) en zij gaat nu met ons een mooi project
uitproberen. Binnenkort hoort u er meer over.

GROEP 7
Beste ouders en kinderen, langs deze weg wil ik jullie allen bedanken voor de lieve kaarten
en leuke cadeautjes voor mijn verlof! Tot in juli!
Groeten, Marieke
Komende maandag (5 februari 2018) is de laatste les 'Discussiëren kun je leren'. Er wordt
dan een debattopper gekozen in de klas die mee mag doen aan de voorronde van de
Amsterdamse Debatbattle! De rest van de klas gaat mee als supporter! Het waren leerzame
lessen, waarin de ik kinderen zag groeien in hun manier van praten, hun mening
verkondingen, zichzelf presenteren en inhoudelijk op elkaar reageren. Super!

NK1 & NK2
Nieuwkomers 1
Pagina 5

Komt u allemaal kijken naar de groepspresentatie? De presentatie is vrijdag 9 februari en
start om 13:00 uur. Het zou leuk zijn als u er allemaal bij bent.
Bij nieuwkomers 1 zijn we gestart met de lessen 'drama'. De kinderen gaan volgende week
bij de groepspresentatie met behulp van toneelspel laten zien wat zij het afgelopen thema
hebben gedaan en geleerd. De dramalessen van Juf Maritza zijn ontzettend leuk. Alle
kinderen kunnen meedoen, of je nu al Nederlandse spreekt of nog niet!

NK1 & NK2
We zijn gestart met een nieuwe thema: Thema Beroepen.
In beide klassen is een stagiaire gestart, zij zijn er op donderdag en vrijdag. Bij de
nieuwkomers 1 is dat Sumeyra. Bij de nieuwkomers 2 Souraya. Welkom!
We hebben weer nieuwe leerlingen:
NK1: Lucas, Taybe & Firdaous.
NK2: Arda, Can, Ryan en vanaf a.s. maandag Souhaib.
Sham, Ali, Sara en Swann zijn verhuisd en hebben daarom afscheid genomen bij ons op
school.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
In elke Amsterdamse wijk zit een Ouder- en Kindteam (OKT). Hier kunnen ouders, kinderen
en jongeren terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Zo ook in West.
Zie: www.oktamsterdam.nl
En op elke basisschool is 1 dag in de week een ouder- en kindadviseur vanuit
bovengenoemd OKT aanwezig. Bij De Roos is dat Jonne Korzilius.
Dinsdag 13 februari is er in de ouderkamer een koffie inloop met Jonne om ouders van De
Roos zo de kans te bieden Jonne te leren kennen en van haar te horen wat zij voor gezinnen
in West kan betekenen.

Tips in de buurt
Sportinstuif voor kinderen van leerjaar 2 t/m 4 in Blauw-Withal
West Beweegt houdt elke woensdag t/m 18 april een sportinstuif van 13:30 tot 15:00 uur
voor kinderen van groep 2 t/m groep 4 in de Blauw-Withal aan de Joos Banckersweg 18A.

Meedoen is gratis en kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden. Voor meer
informatie zie: https://www.facebook.com/westbeweegt/
Tip van het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf (GVB)
Met een persoonlijke OV-chipkaart op naam reizen kinderen met 34% korting als ze in de
leeftijd vallen van 4 t/m 11 jaar. Dat is vaak goedkoper én makkelijker dan elke keer reizen
met een los gekocht OV-kaartje per rit. En de GVB maakt het nu tijdelijk nog wat
voordeliger, want de persoonlijke OV-kaart is nu tijdelijk gratis aan te vragen. Dat scheelt €
7,50. Zie: https://www.gvb.nl/reizen/gratis-ov-chipkaart-voor-kinderen-vraag-hem-nu-aan.
Opmerking:
De OV-kosten per rit zijn natuurlijk niet gratis. Er worden nu tijdelijk alleen niet € 7,50
administratiekosten in rekening gebracht, wat normaal wel gedaan wordt, voor het aan
laten maken van de persoonlijke OV-kaart op naam.

Nieuws van Kind & Motoriek
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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

