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Belangrijke data komende periode:
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Datum

Activiteit:

Maandag 12 maart 2018

- Groep 5: fiets mee naar school als je die hebt

Dinsdag 13 maart

- Groep NK1 & NK2: Taaltrip naar Schiphol

Woensdag 14 maart

- Stakingsdag PO, geen les, alle kinderen zijn vrij

Donderdag 15 maart

- Ouderavond (start 19:30 uur)

Vrijdag 16 maart

- Interactief theater met humor voor ouders over opvoeden
met liefde/weerbaarheid (start 08:45 uur in de speelzaal)
- Groep 3, 4 en NK2: Groepspresentatie (13:00 uur)
- Groep 5: Toeristen fotograferen Museumplein (ochtend)

Maandag 19 maart

- 1e dag Week van de Lentekriebels

Woensdag 21 maart

- Gemeenteraadsverkiezingen, stemlokalen in ons
schoolgebouw

Vrijdag 23 maart

- Slotdag Week van de Lentekriebels
- Groep 8: Kunstschooldag

Woensdag 28 maart

- Grote Rekendag: ‘De school als pakhuis’
- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken (start 09:00 uur), geef het door!

Vrijdag 30 maart

- Paasontbijt in alle groepen, geef eerder deze week al eigen
bord, beker en bestek mee in plastic tas!

Maandag 2 april

- Tweede paasdag, school is gesloten

Dinsdag 3 april

- Studiedag leerkrachten, alle kinderen zijn vrij

Woensdag 4 april

- Ouderkamer: voorlichting met de ouder- en kindadviseur,
thema: Faalangst (meer info volgt zodra Jonne terug is)

Vrijdag 6 april 2018

- Ouders groepen 1/2: Piramide/VVE-thuis
oudervoorlichting (start 08:45 uur)
- Roosblaadje 8 wordt gemaild

DIRECTIE
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De lente is begonnen en dat kan je ook op school goed merken. ’s-Ochtends als de kinderen
komen is het al lekker licht, iedereen is vrolijk en heeft er zin in. Helaas is de lente in Den
Haag nog niet doorgedrongen. Ondanks de acties van de leerkrachten, de steunbetuigingen
uit alle lagen van de samenleving en het feit dat iedereen er van doordrongen is dat de
lerarensalarissen op z’n minst gelijkgetrokken moeten worden met die van de leraren in het
voortgezet onderwijs, gebeurt er nog te weinig. Het kabinet heeft -op termijn- 270 miljoen
euro uitgetrokken, terwijl er 900 miljoen nodig is om de salarissen op een gelijk niveau te
brengen. Daarom gaan we, met het gevoel dat we hiermee de kinderen tekort doen,
komende woensdag 14 maart staken. We zien geen andere manier om de politiek duidelijk
te maken dat er echt iets moet gebeuren. We voelen ons gelukkig nog steeds gesteund
door veel ouders, wetende dat u zich ook in allerlei bochten moet wringen omdat de
kinderen op die dag niet naar school kunnen. Namens het team bedank ik u voor deze
steun. Komende maandag maken wij op school een leeg spandoek waarop u uw slogans ter
ondersteuning van de actie kan opschrijven. Het team zal dit spandoek komende woensdag
tijdens de protestmanifestatie meedragen.
Op donderdag 15 maart om 19:30 uur is er een ouderbijeenkomst om u te informeren
over de plannen om in de verdere toekomst samen met de Narcis Querido een nieuwe
school te maken. De ouders van de reguliere groepen 1 t/m 8 hebben vandaag daarover
een brief per e-mail ontvangen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomst
bij te wonen, heeft u altijd de mogelijkheid om uw vragen te kunnen stellen. We maken een
verslag van de bijeenkomst waarin u in ieder geval de vragen van andere ouders en de
antwoorden daarop kunt teruglezen. Op dinsdag 19 juni wordt er een tweede
ouderbijeenkomst over de plannen van de nieuwe alles-in-1-school georganiseerd.
Op dinsdag 3 april (direct na de paasdagen) heeft het team een studiedag. Het thema van
de studiedag is -als onderdeel van Baas in eigen Soap- ‘eigenaarschap’. Eigenaarschap bij
de kinderen en eigenaarschap bij ons als team.

Babynieuws
Vanuit het team hebben we twee mooie nieuwtjes
die we natuurlijk ook graag met u willen delen.
Juf Julia (van groep 6) is 27 februari jl. bevallen van
een dochter, Loa. En juf Marieke (van groep 7) is 28
februari jl. bevallen van een zoon, Dex. Zowel de
moeders als de baby’s maken het goed. Wij wensen
de families natuurlijk veel geluk en liefde samen toe.

START THEMA GEVOELENS BAAS IN EIGEN SOAP
Deze week is het nieuwe Baasthema ‘Gevoelens’ van ons sociaal emotionele programma
Baas in Eigen Soap gestart. Om goed met gevoelens om te kunnen gaan, is een veilig
klimaat in de klas nodig. Respect voor elkaar is hierbij belangrijk. Dit gaat makkelijker als
kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de ander te kunnen
verplaatsen. Om met elkaar over gevoelens te praten is het belangrijk dat kinderen zich
veilig voelen in de klas. Deze gesprekken zorgen ook voor meer veiligheid in de groep. We
gebruiken bij onze Baasthema’s soms ook lessen uit de methode Vreedzame school als
extra ondersteuning. We praten deze periode extra over gevoelens als boos, verdrietig, je
buitengesloten voelen, blij, tevreden en opkomen voor elkaar. (En vanaf 19 maart
natuurlijk ook over zogenoemde “Lentekriebel gevoelens” zie hieronder.)
Het is op school steeds gewoner om over gevoelens te praten. In het begin is het wat
onwennig. We houden er natuurlijk rekening mee dat niet elk kind even makkelijk over
zijn/haar gevoelens praat. We geven de ruimte om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens
kwijt willen.
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WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 19 T/M 23 MAART
De Week van de Lentekriebels is een landelijke projectweek
waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en
seksuele vormingslessen gegeven worden. Met ook als
insteek kinderen weerbaarder te maken en bijvoorbeeld te
leren op de juiste wijze om te gaan met alles wat ze tegen
zouden kunnen komen in de (online) media.
Dit jaar is het landelijke thema: Anders?! Er wordt aandacht
besteed aan diversiteit. Dit is een breed thema en kan
bijvoorbeeld gaan over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar
ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek. Zie voor meer informatie:
www.weekvandelentekriebels.nl.
In heel Amsterdam doen inmiddels al 55 basisscholen actief mee aan dit lesprogramma. Als
school houden we bij de lessen natuurlijk rekening met wat past bij een bepaalde leeftijd
en bij onze eigen leerlingen.
Speciaal voor alle ouders is als opening van deze lesweek vrijdagochtend 16 maart ook
weer een interactief theater beneden in de speelzaal. Inloop vanaf 08:30 uur. Start 08:45
uur. Einde rond 10:15 uur. Kom vooral allemaal kijken en meepraten als je kan!

GROTE REKENDAG WOENSDAG 28 MAART
De titel van de zestiende Grote Rekendag is: ‘De school als pakhuis’. De kinderen
verkennen tijdens de Grote Rekendag de ruimte door kritisch na te gaan wat er op school
allemaal te vinden is en welke ruimte deze spullen innemen. Ze zijn daarbij vooral bezig
met meet- en meetkundeactiviteiten. De school staat vol met materialen. Die zijn dusdanig
geordend dat leerkrachten en kinderen snel kunnen vinden wat ze zoeken. Dat is in een
willekeurig pakhuis niet veel anders. Er is steeds meer kennis over hoe spullen efficiënt
kunnen worden opgeborgen en verplaatst en hoe ze weer in het pakhuis terug te vinden
zijn. Deze Grote Rekendag gaat over dit soort logistieke kennis. De logistiek van een pakhuis
heeft namelijk wel wat weg van die van een school, al is in de school niet altijd systematisch
nagedacht over waar alles is of wordt neergelegd. De kinderen krijgen tijdens de Grote
Rekendag de kans om daar wel systematisch over na te denken.

PAASONTBIJT VRIJDAG 30 MAART
Op vrijdag 30 maart nuttigen de kinderen een paasontbijt. We willen alle ouders vragen uw
kind deze week een bord, beker en bestek mee te geven. Het is handig om deze te voorzien
van naam. Dit gaat "vies" weer mee naar huis dus een extra (plastic) tas is handig.
Het ontbijt wordt verder verzorgd door school.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
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De afgelopen periode zijn er na overleg met het team wat verschuivingen geweest binnen
de personeelsgeleding van de MR. René Stoeten en Floor van Bork zijn na meerdere jaren
actief geweest te zijn binnen de MR begin 2018 gestopt met hun MR-taken. Deze taken zijn
overgenomen door Hans Streng & Elin Crone. Floor blijft nog wel tot de zomervakantie als
toehoorder aanwezig bij de MR om zo te zorgen voor een goede overgang/overdracht. De
MR bestaat nu uit de volgende ouders en leerkrachten:
Ouders:
 Debbie van Creij, moeder van Mees Anne (groep 3/4)
 Sharifa Dia, moeder van Shiobian (groep 3/4)
 Rikkert van Bergen, vader van Sam (groep 1/2B), Ted (voorschool AKROS) en Puck
Personeel:
 Hans Streng (groep 6 en 1/2A)
 Martin de Rijk (groep 7)
 Elin Crone (groep 1/2B)
De MR is bereikbaar via: mr@obs-deroos.nl. Voor meer informatie over de taken & de rol
van de MR binnen de school, zie: http://www.obs-deroos.nl/page/mr

OUDERACTIVITEITEN
- Vrijdagochtend 16 maart is het humorvolle & interactieve theater beneden in de
speelzaal met als onderwerp: opvoeding, seksualiteit en weerbaarheid. Dit wordt weer
speciaal voor alle ouders georganiseerd, in relatie tot de jaarlijkse lesweek van de
Lentekriebels (zie boven). Komt u ook kijken? Hoe meer aanwezige ouders hoe leuker en
interactiever de voorstelling natuurlijk wordt! De inloop is mogelijk vanaf 08:30 uur en de
voorstelling start 08:45 uur.
- Woensdagochtend 4 april is er voor belangstellende ouders in de ouderkamer een
gezamenlijke opvoedthemabijeenkomst over het thema “Faalangst”. De voorlichting
wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur Jonne Korzilius. De inloop is vanaf 08:30
uur. We starten rond 08:45 uur.
- Vrijdagochtend 6 april is in de ouderkamer voor de ouders van de groepen 1/2A & 1/2B
de oudervoorlichting over het nieuwe Piramide thema Lente. Het eerste kwartier is voor
alle ouders (die kunnen). Aansluitend gaat Floor nog een klein uurtje verder met de groep
ouders die deelneemt aan het VVE-thuis programma. De start is 08:45 uur.

Informatie uit de groepen
De meeste informatie (en leuke foto’s) van activiteiten uit de groepen wordt alleen
gedeeld via de App Parro. In deze App staat bovendien ook de schooljaar agenda.

Zorg dus dat u deze communicatie App geregeld inkijkt en ook aan de juiste groep(en) van
uw kind(eren) gekoppeld zit als u niets wilt missen… De groepsleerkracht kan u hiervoor
(opnieuw) een uitnodiging met ook de groepskoppelcode e-mailen mocht u de App nog niet
geactiveerd hebben. Zie voor meer info: https://parro.education/vragen-voor-ouders.

CONTROLE JUISTE NAW GEGEVENS IN LVS PARNASSYS
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Voor ons is het, ook voor bijv. het kunnen toesturen van een koppelcode voor
bovengenoemde App Parro, van groot belang dat we de juiste gegevens geregistreerd
hebben in ons leerling volg systeem (LVS) Parnassys van alle leerlingen/gezinnen.
Het juiste woonadres, recente (mobiele) telefoonnummers van beide ouders/verzorgers
en de juiste unieke e-mail adressen.
Het komt helaas nog wel eens voor dat we een ouder willen bellen of e-mailen en dat dan
blijkt dat het telnummer of het e-mail adres niet meer klopt.
We verzoeken u daarom deze gegevens goed te controleren en wijzigingen en ook
verhuizingen tijdig aan ons door te geven. Dit kan via Floor: f.bork@obs-deroos.nl.
U kunt de gegevens die nu bij ons bekend zijn ook digitaal inzien door in te loggen in het
ouderportaal van Parnassys: https://ouders.parnassys.net
Weet u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord voor het ouderportaal niet meer? Stuur dan
een berichtje naar Floor (zie boven).

GROEP 3
Deze week zijn we begonnen met thema 8 van lijn 3. We leren de komende weken:
woorden met twee klankgroepen, verkleinwoorden, aai/ooi/oei-woorden, eer/oor/eurwoorden. Dit alles gebeurt binnen het thema "De schat". Het woordenschataanbod zal dan
ook binnen dit thema vallen. De aangeboden woorden kunt u terugvinden op de posters in
de klas bij de thematafel.
Nieuwe leerdoelen bij spelling zijn; woorden schrijven die eindigen op –D en –NK.
Met reken zijn we sommen t/m 10 aan het automatiseren, benoemen we de getallen t/m
30, leren we klokkijken met halve uren en rekenen we met geld t/m 10.
Aankomende week starten we met een nieuw thema van IPC. Het thema de komende
weken is "kunst".
Op donderdag 17, 24 en 31 mei ontvangen wij Demi en Rene in de klas. Dit zijn 2 studenten
van de Breitneracademie, Amsterdamse hogeschool voor de kunsten. Zij komen een
(kunst)les geven in de klas.
Vrijdag 16 maart geven wij een groepspresentatie. Vanaf 13:15 uur tot ongeveer 13:45 uur
in het speellokaal. Groep 4 en de NK zullen deze middag ook iets laten zien. Komt u ook
kijken?
Vrijdag 30 maart hebben we in de klas het jaarlijkse paasontbijt. Graag wil ik u vragen in de
week ervoor uw kind een bord, beker en bestek mee te geven. Verder wordt het
paasontbijt verzorgd door school.

GROEP 5
We zijn woensdag begonnen met fotograferen rond het thema toerisme. Vrijdag 16 maart
gaan we toeristen fotograferen op het Museumplein: “kijken met andere ogen”.
Maandag 12 maart mogen we, als we een fiets hebben, deze meenemen naar school. We
krijgen dan les over de veiligheid van je fiets en daar worden ze ook op bekeken. Daarna
wordt de fiets opgepimpt, dus zal er vast fantastisch uitzien!!!

NK1 & NK2
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We zijn gestart met het thema 'Vervoer en Wonen'. Op de gang en in de klassen kunt u
bekijken wat we allemaal doen en leren binnen dit thema.
De kinderen kunnen thuis ook met de leerstof oefenen:
www.hzs-digitaal.nl
www.bloon.nl
www.rekentuin.nl
Dinsdag 13 maart gaan we op Taaltrip naar Schiphol. U heeft hier een brief over
ontvangen. Zorg dat de kinderen om 08:15 uur ook echt op school zijn, we vertrekken
meteen. Er is die dag geen overblijf.
We hebben veel nieuwe kinderen in de nieuwkomersklassen. Welkom: Onore, Ejeme,
Israe, Khadija, Sara & Zakaria!
Let op:
- Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym. De kinderen hebben hier gymkleding
voor nodig: T-shirt, broek, gymschoenen.
- De kinderen moeten gezond eten meenemen. Fruit, groenten, brood, water. Dus
bijvoorbeeld geen: snoep, koek, chocolade, croissants, frisdrank.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
Wegens vakantie ben ik niet bereikbaar t/m 19 maart. Vanaf woensdag 21 maart ben ik
weer op woensdagochtend op De Roos aanwezig.
Heeft u nu al vragen of ondersteuning nodig? Dan kunt u tot 20 maart contact opnemen
met mijn vervangende collega: Derya Circi: 06-19391111 / E-mail:
d.circi@oktamsterdam.nl. Derya is woensdag 14 maart vanaf 09:00 - 12:30 uur ook nog
aanwezig op De Roos. Met vriendelijke groet,
Jonne Korzilius, ouder- en kindadviseur, Ouder- en Kindteam Oud West & De Baarsjes
j.korzilius@oktamsterdam.nl 06-42360073
www.oktamsterdam.nl

Tips in de buurt/voor thuis
GRATIS naar het SCHEEPVAARTMUSEUM op 14 maart!
Op woensdag 14 maart staken de juffen en meesters van het basisonderwijs uit de
provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Kinderen die niet naar school kunnen, hoeven zich echter niet te vervelen op deze dag. Het
Scheepvaartmuseum geeft de hele dag gratis toegang voor kinderen uit het basisonderwijs.
Als begeleider mag je (op vertoon van het kind van 4-12 jaar) ook gratis naar binnen.
Kom jij ook gratis naar Het Scheepvaartmuseum op 14 maart?
De Nederlandse kinderjury
De Nederlandse Kinderjury heeft tot doel zo veel mogelijk kinderen kennis te laten nemen
van nieuwe kinderboeken en hen aan te zetten tot meer én kritisch lezen. Als middel
daartoe kunnen kinderen zelf stemmen op hun favoriete boeken.

De jury bestaat uit alle kinderen die hun stem uitbrengen en uit twee leeftijdscategorieën:
van 6 t/m 9 jaar en van 10 t/m 12 jaar. Zij mogen (tot 16 mei 2018) stemmen op maximaal
drie boeken die in het voorgaande jaar voor het eerst zijn verschenen.
Kortom:
Is je kind tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan kunnen ze nu laten weten wat hun favoriete boek
is! Via deze webpagina, https://www.kinderjury.nl/, kunnen ze kiezen uit alle boeken die in
2017 zijn uitgegeven. Heb het er thuis ook eens over.
Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.

Nieuws van Kind & Motoriek
Paaseierenmemory maken!
Het is bijna Pasen en de paaseitjes liggen al in de
winkel! Daarom deze keer een paaseierenmemory om
in de paasstemming te komen.
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Wat heb je nodig?
- 2 stukken karton (A4 formaat)
- Stiften of kleurpotloden
- Schaar
- Printer
Hoe ga je te werk?
Print de afbeelding met paaseieren die je kunt vinden op de Facebookpagina van Kind en
Motoriek tweemaal uit. Kleur de paaseieren in met de stiften of kleurpotloden. Vergeet
niet de paaseieren die hetzelfde zijn ook op dezelfde manier in te kleuren!
Plak, als alles ingekleurd is, allebei de afbeeldingen op een stuk karton. Knip alle plaatjes uit
en je paasmemory is klaar!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

