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En volg ons ook op Twitter via: @obsroos

Belangrijke data komende periode t/m vrijdag 14 juni 2019:
Datum

Activiteit

Maandag 13 mei 2019

- Groep 6: bezoek Schooltuinen

Vrijdag 17 mei

- Groep 7: Finale Amsterdamse Debatbattle
- Groep 1/2A, 1/2B en 3: Groepspresentatie (13:00 uur)
- Groep NK1 & NK2: Ouderinloop in de klas (14:15 uur)

Maandag 20 mei

- Groepen 3 t/m 7 : Start toetsperiode
- Groep 6: Bezoek schooltuinen
- MR-vergadering / GMR-vergadering

Woensdag 22 mei

- Groep 1/2A & 1/2B: Bezoek bibliotheek

Donderdag 23 mei

- EU verkiezingen in schoolgebouw

Vrijdag 24 mei

- Groep 6: Bezoek schooltuinen

Maandag 27 mei

- Groep 8: Praktisch verkeersexamen
- Groepen 4/5 & 6: Schoolreisje
- Groepen NK1 & NK2: bovenbouw lln. bezoek bibliotheek

Dinsdag 28 mei

- Groepen 1/2A, 1/2B, 3, NK1 & NK2: Schoolreisje

Donderdag 30 mei t/m
maandag 10 juni

- Hemelvaart / Pinksteren (HePi) vakantie, alle kinderen
zijn vrij van 30 mei t/m 10 juni

Dinsdag 11 juni

- Eerste schooldag na de HePi vakantie
- Vervolg toetsperiode

Woensdag 12 juni

- Suikerfeest/lente ontbijt
- Groep 6: bezoek schooltuinen

Donderdag 13 juni

- Groep 1/2B: Bezoek Slatuinen

Vrijdag 14 juni 2019

- Roosblaadje 10 wordt verstuurd

DIRECTIE
Beste ouders, Na twee weken vakantie zijn we afgelopen maandag weer volop begonnen.
Het is maar een korte periode tot alweer de volgende vakantie en dan nog 5 weken en het
schooljaar is alweer voorbij…

Vandaag hebben we met de hele school het
kersverse bruidspaar juf Elin en Wesley
ingehuldigd. Het was een mooi en
onvergetelijk feest.

Op woensdag 12 juni aanstaande (direct na de
HePi vakantie) willen we een
Suikerfeestontbijt voor alle groepen
organiseren. Bij deze zoeken wij ouders die
ons willen helpen het ontbijt te organiseren. Ik
roep bij deze dan ook ouders op om mee te
helpen het Suikerfeestontbijt tot een succes te
maken. U kunt zich bij mij (of bij Floor)
aanmelden.
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Luizencontrole / hulp van ouders
De week na de meivakantie is bij een aantal groepen luizencontrole gedaan. Dit dankzij de
hulp van ouders uit die klas. Heel fijn dat ouders dit hebben gedaan!
Er zijn bij enkele kinderen luizen gevonden. Controleert u uw eigen
kind(eren) thuis ook goed?
Mocht het zo zijn dat uw kind luizen heeft, dan is het belangrijk om
minimaal 2 weken lang de haren van uw kind elke dag te kammen
met een speciale luizenkam.
Via onderstaande website van het RIVM kunt u informatie vinden
over de behandeling van luizen:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Controleren_en_behandelen
Filmpje Klokhuis:
Onderstaand filmpje is handig om thuis samen met kinderen te bekijken voor
bewustwording dat het krijgen van hoofdluis werkelijk echt iedereen kan overkomen:
https://hetklokhuis.nl/onderwerp/luizen
Mocht er in de klas van uw kind (nog) geen luizencontrole zijn gedaan, biedt dan vooral uw
hulp aan! Het is fijn als we een wat grotere groep vaste ouders hebben die voortaan de
luizencontrole bij de leerlingen van alle groepen kan gaan doen in de week na elke
schoolvakantie. Nu is het huidige groepje hulpouders hiervoor te klein. Laat het ons dus
vooral weten als u voortaan ook kunt helpen bij de luizencontrole.

Zonnebrand / insmeren
De komende periode zullen we natuurlijk -mede vanwege (hopelijk) mooi weervaker naar buiten gaan. We willen u daarom vragen om extra alert hier op te
zijn en uw kind in de ochtend thuis altijd goed in te smeren met een hoge
beschermingsfactor.
Meer informatie over het beschermen van de huid vindt u o.a. hier:
https://www.consumentenbond.nl/op-pad-met-kinderen/veilig-zonnenmet-de-juiste-zonnebrandmiddelen
In de onderbouw (de groepen 1 t/m 3) spelen we geregeld op het
binnenplein. In de middag ligt dit plein vaak in de zon. Als we in de middag
langer dan 20 minuten naar buiten gaan, hebben de leerkrachten van de
onderbouw afgesproken de kinderen in de middag op school ook in te smeren. We
gebruiken hiervoor dan Etos huismerk kids zonnebrand factor 50 (of iets vergelijkbaars).
Mocht uw kind een allergie hebben waardoor deze crème niet op mag, overleg hierover
dan met de eigen groepsleerkracht.
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Informatie uit de groepen
GROEP 1/2A EN 1/2B
De klassen worden overspoeld met liefde. Er zijn al heel wat bruiloften gevierd in de klas.
Met als topper de bruiloft van juf Elin en Wesley. Vrijdag 17 mei sluiten we het thema af
met de groepspresentaties. Komt u ook kijken? Het begint om 13:00 uur. Ook groep 3 geeft
een presentatie.
Woensdag 22 mei gaan beide groepen naar de bibliotheek. Daar wordt het boek “Kleine
Ezel” aan ons voorgelezen.
Daarna is het tijd voor stoere piraten en sterke kapiteins. Dinsdag 28 mei gaan we met het
schoolreisje naar een echt schateiland. We mogen goud zoeken als echte piraten en
misschien vinden we wel een echte schat. Wij vragen u voor deze dag nog even te denken
aan het volgende:
• Graag makkelijke kleding aan;
• Tas, jas & schoenen voorzien van naam en telefoonnummer;
• Geen kostbare spullen mee;
• Geen snoep, koek, chips etc. mee (wij zorgen voor wat lekkers);
• Wel mee: voldoende brood, drinken en fruit zoals op een normale schooldag.
In de klas gaan we ook spelen, werken, ontdekken en ons gedragen als echte piraten!

GROEP 3
We hebben er een klasgenoot bij! Maandag 6 mei is Fam in groep 3 gestart. Welkom Fam!
Vanaf maandag 13 mei starten we met het nieuwe en tevens laatste IPC thema van dit
schooljaar: Water.
Woensdag 15 mei worden de postvakjes weer geleegd. Zouden jullie deze week een tas
mee willen geven in de rugzak?
Vrijdag 17 mei geeft groep 3 een groepspresentatie in het speellokaal. De presentatie start
13:00 uur en gaat over een dierentuin waar dieren zijn ontsnapt...! Kom je ook kijken naar
de groepen 3 én 1/2?

Dinsdag 28 mei gaan we met het schoolreisje naar een echt schateiland. We mogen goud
zoeken als echte piraten en misschien vinden we wel een echte schat. Wij vragen u voor
deze dag nog even te denken aan het volgende:
• Graag makkelijke kleding aan;
• Tas, jas & schoenen voorzien van naam en telefoonnummer;
• Geen kostbare spullen mee;
• Geen snoep, koek, chips etc. mee (wij zorgen voor wat lekkers);
• Wel mee: voldoende brood, drinken en fruit zoals op een normale schooldag.

GROEP 4/5
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Een fijne week gehad. De kinderen gaven elkaar veel complimenten over hoe er gewerkt en
nagedacht wordt, heel mooi. We zijn deze week begonnen met het IPC onderwerp: 'Red
het regenwoud', een veelzijdig onderwerp waar de kinderen al betrokken en enthousiast
mee bezig zijn. Mooi om te zien hoe er allerlei linkjes gelegd worden met het IPC
onderwerp:' Chocolade'.
Het is handig om de 'tafels' de komende tijd weer te oefenen, ze zijn zó nodig om te
gebruiken bij allerlei sommen!
Belangrijk: We zoeken nog ouders die mee gaan naar het Rijksmuseum maandag 17 juni!

GROEP 6
We zijn begonnen met schatgraven. Voor het thema van de aankomende weken duiken we
schatten op van de zeebodem. En we denken na over die schatten. Wat zijn schatten
waard? Kan een schat ook nep zijn? Hoe kun je bewijzen dat iets echt is? Hoe kun je
mensen laten geloven dat iets echt is? Hoe maak je fakenews geloofwaardig? Hoe ontstaan
legendes eigenlijk?
Ook op ons schoolreisje, maandag 27 mei, zal echt en nep een onderwerp zijn. In het
Zuiderzee museum staat het vol oudere huizen en gebouwen. Maar zijn die gebouwen
echt? Wat is er echt aan en wat niet? Waarom staan al die huisjes in een museum? Kan een
huis ook een schat zijn?
Wij gaan de komende weken lekker filosoferen en op onderzoek. Wees dus voorbereid op
lastige vragen en misleidende verhalen!
Houdt voor meer informatie over de schoolreis en schooltuinen Parro in de gaten.

GROEP 7
Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, is Safouan, onze debatheld, door naar de finale van
de Amsterdamse Debatbattle. Deze vindt plaats op vrijdag 17 mei. We zoeken nog ouders
die mee willen als begeleider. Er mogen in totaal, inclusief de leerkracht, wel 7 begeleiders
mee! Op deze dag blijven de kinderen op school eten en zijn ze later thuis, zo rond kwart
voor vier.
Op 26 t/m 28 juni gaan wij samen met groep 8 op schoolkamp! U zult binnenkort verdere
informatie van ons ontvangen. Bijvoorbeeld over wat er allemaal meegenomen moet/mag
worden. Als u vragen heeft, kunt u die natuurlijk ook gewoon stellen.
We beginnen komende week met het laatste IPC-thema van het jaar. Het thema is ‘De
vakantieshow’. We zullen o.a. gaan onderzoeken wat een gebied geschikt maakt voor
toerisme en wat toerisme voor invloed heeft op de omgeving.
In de week van 20 mei zullen we starten met de afname van de toetsen van ons Citoleerlingvolgsysteem.

GROEP 8
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gehoord, is Amin afgelopen maandag tussen de middag
tijdens de lunchpauze gevallen. Helaas heeft hij daarbij zijn arm gebroken. We wensen hem
natuurlijk ontzettend veel beterschap toe!
Ik heb afgelopen week een Parro bericht gestuurd met daarin het verzoek te helpen tijdens
het praktische verkeersexamen op maandag 27 mei. Het is heel makkelijk, iedereen kan
het. Zou u nog even willen laten weten of het gaat lukken te helpen?
Op 26 t/m 28 juni gaan wij samen met groep 7 op schoolkamp! U zult binnenkort verdere
informatie van ons ontvangen. Bijvoorbeeld over wat er allemaal meegenomen moet/mag
worden. Als u vragen heeft, kunt u die natuurlijk ook gewoon stellen.

NIEUWKOMERS: GROEPEN NK1 & NK2
Dinsdag hebben we de kinderboerderij bezocht, het was onwijs leuk! De kinderen hebben
geiten geborsteld en konijnen geknuffeld. We hebben ook een speurtocht gedaan en de
boer geholpen met het vegen en opruimen op de boerderij.
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We hebben afscheid genomen van Zakariae, Sara, Jeymi en Onyinye. Zij hebben het
nieuwkomersprogramma afgerond en zijn terug naar de stamschool.
Helaas is Chahd verhuisd terug naar Spanje en heeft zij ook afscheid genomen.
Er zijn ook nieuwe kinderen gestart. In NK1 is Layla gestart en in NK2 Redouane. Welkom!
Aankomende week start nog een aantal kinderen: bij NK1 komt nog 1 leerling en in NK2
komen nog 2 nieuwe leerlingen.
Vrijdag 17 mei is de laatste dag van het thema Sport en vrienden. Op donderdag 24 en
vrijdag 25 mei worden de kinderen weer getoetst.
Alle ouders zijn op vrijdag 17 mei welkom in de klas om te zien en horen wat we dit thema
geleerd hebben. U bent welkom vanaf 14:15 uur.
Maandag 27 mei starten we met een heel leuk en helemaal niet thema: Thema ‘Ik in de
wereld’. Het is een thema gericht op Wereldoriëntatie. Wij hebben er zin in!
Dinsdag 28 mei gaan we op schoolreisje naar speeleiland Zeumeren!
Binnenkort hebben we een weer even vakantie: alle kinderen zijn vrij van donderdag 30
mei t/m maandag 10 juni. Dinsdag 11 juni start school weer.
Denken jullie AUB allemaal aan het huiswerk. De plastic mappen waarin het rekenen zit. De
kinderen moeten deze map elke dinsdag meenemen.

Nieuws van Kind & Motoriek
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

