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Datum

Activiteit

Woensdag 12 september

- Open dag Schooltuinen Amsterdam (15:00-19:00 uur)

Donderdag 13 september

- Ouderavond (19:30 - 21:00 uur)

Donderdag 20 september

- Start donderdagmiddag circuit

Vrijdag 21 september

- Uiterste aanmeld deadline voor de naschoolse activiteiten

Woensdag 26 september

- Groep 1/2A & 1/2B: Bezoek stedelijk museum

Vrijdag 28 september

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

Maandag 1 oktober

- Start Baasthema 2: Conflicten oplossen

Woensdag 3 oktober

- Start Kinderboekenweek (thema: Kom erbij!)
meer info, zie: https://www.kinderboekenweek.nl/

Vrijdag 5 oktober

- Roosblaadje 2 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
Afgelopen maandag is het schooljaar energiek
begonnen. Nadat alle kinderen het nieuwe schooljaar
in zijn gesprongen, was het om 09:00 uur tijd om,
onder leiding van een dansdocent, met de hele school
op het plein te dansen en oefeningen te doen: een
echte oppepper!
Je kon in de school voelen dat de kinderen en het
team er weer veel zin in hebben. Dat is toch elke keer
weer een prachtige ervaring, en energie die we
koesteren.

Ouderavond donderdag 13 september
Donderdagavond 13 september organiseren we weer
de jaarlijkse 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 in de speelzaal beneden. De eindtijd zal uiterlijk rond 21:00 uur
zijn.

(Nieuw) personeel
We zijn dit schooljaar begonnen met drie nieuwe gezichten: Marlies Franken, Simone Smak
en Jeroen Vos. Marlies is leerkracht voor nieuwkomersgroep 2. Simone is
onderwijsondersteuner en zal, onder andere, samen met juf Gudrun kinderen extra
taalondersteuning geven. Jeroen is nu nog stagiaire en zal vanaf februari, als hij de
opleiding aan PABO start, als zij-instromer aan de slag gaan. In het volgende Roosblaadje
zullen de drie nieuwe teamleden zich uitgebreid voorstellen.
Wij wensen ze de nieuwe teamleden veel plezier en succes op De Roos.
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Juf Hannah, die het afgelopen jaar op reis was, heeft besloten om haar hart te volgen in het
OGO-onderwijs te gaan werken. Inmiddels heeft zij een baan op een OGO school gevonden
en zal daarom niet meer naar De Roos terugkeren. We zullen Hannah zeker missen en
wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.

Het Donderdagmiddagcircuit
Vanaf 20 september starten we met een nieuw programma op De Roos: het
donderdagmiddagcircuit. Het donderdagmiddagcircuit bestaat uit workshops onder
schooltijd waarvoor de kinderen zich kunnen aanmelden.
Zoals u weet is er veel te doen rondom de werkdruk van leerkrachten. Het kabinet heeft
besloten dat elke school om de werkdruk te verminderen extra geld krijgt voor De Roos is
dat dit jaar € 25.000,-. Als team hebben we (na instemming van de MR) besloten om dit
geld in te zetten om docenten in te huren die workshops voor de kinderen verzorgen op de
donderdagmiddag (van 13:00 tot 14:45 uur). Het gevolg is dat het hele team
donderdagmiddag geen les hoeft te geven. Dit geeft ruimte om (samen) de lessen voor te
bereiden, te overleggen, studiemiddagen te organiseren etc. Hierdoor is er voor alle
leerkrachten sprake van werkdrukvermindering en zal het de kwaliteit van het onderwijs
ten goede komen.
Maar het is vooral ook heel leuk voor de kinderen! Drie keer per jaar komt er een nieuw
uitgebreid en afwisselend aanbod van activiteiten waaraan ze mee kunnen doen. De
kinderen kunnen elke dertien weken opnieuw kiezen aan welke activiteiten ze willen
meedoen. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vakdocenten en sluiten aan bij de
kerndoelen van het onderwijs. Tot de kerst zijn dat onder anderen: filosofie, fotografie,
theater maken, schaken, kickboksen, DJ-cursus, ontwerplab, Natuur & Milieu. Per
leeftijdsgroep is er een aanbod. Sommige activiteiten duren van 13:00 tot 14:45 uur en de
meeste duren 50 minuten. In dat laatste geval kunnen kinderen aan twee activiteiten
meedoen. Het worden dus spannende donderdagmiddagen.

Algemene informatie voor alle ouders:
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN HUIDIGE SCHOOLJAAR
U kunt deze informatie in de agenda van de Parro App inzien en evt. ook hier terugvinden:
http://www.obs-deroos.nl/page/vakantie-vrije-dagen-verlof

OVERBLIJF (TSO) & CONTRACT BIJ AKROS
Graag wil AKROS u er aan herinneren dat de contracten voor de TSO (TSO =
lunchpauze/overblijf tussen 12:00-13:00 uur op school) automatisch doorlopen in dit
schooljaar.
Dus als u vorig schooljaar al gebruikmaakte van de overblijf gaat AKROS er van uit dat u dit
schooljaar ook gebruik blijft maken van de overblijf.
Mocht u dit schooljaar geen gebruik meer willen (gaan) maken van de TSO, dan moet u dit
zelf schriftelijk opzeggen bij AKROS. Ook als u uw betaalwijze wilt aanpassen (bijv. betalen
in een keer per schooljaar betalen in plaats van per maand) moet u dit zelf even doorgeven
aan AKROS. Dit kan via de mail (tso@akros-amsterdam.nl) of via de post (AKROS TSO,
Balboastraat 20 B-4, 1057 VW Amsterdam). Voor vragen over uw huidige TSO contract kunt
u ook bellen met AKROS via: 020-2610500.

EXTRA HULPOUDERS GEZOCHT
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Voor dit schooljaar zijn we, naast één of twee klassenouders per groep, ook op zoek naar
(extra) hulpouders voor onderstaande commissies:

Ouderraad (OR)
De ouderraad helpt de school o.a. bij de organisatie van diverse feesten (zoals Sint, Kerst &
Zomerfeest) en wil graag OR-leden erbij. De stichting ouderraad is naast OR-leden ook op
zoek naar een penningmeester (hij of zij doet het beheer van de inkomsten en uitgaven van
de ouderbijdragen). Mail bij interesse naar: or@obs-deroos.nl

Medezeggenschapsraad (MR) & klankbordgroep schoolplannen
Er is ook ruimte voor nieuwe ouderleden bij de MR en de klankbordgroep. Vind je het
interessant om mee te denken & praten over het schoolbeleid en de toekomstplannen van
de school? Dan is de MR of de klankbordgroep misschien iets voor jou.
Mail bij belangstelling uiterlijk maandag 24 september je naam en in welke groep(en) je
kind(eren) zit(ten) naar: mr@obs-deroos.nl

Verkeersouder
Verder zoeken we nog een vervanging voor Annelies. Zij was t/m vorig schooljaar jarenlang
de verkeersouder die een verkeersactieweek heeft georganiseerd in januari bij het
zebrapad op de Jan van Galenstraat en soms ook contacten had met de gemeente en VVN
over veiliger verkeer rondom de school. We zoeken iemand die haar taken wil overnemen
omdat zij helaas de stad uit is verhuisd.
Neem bij belangstelling voor een van de bovenstaande vrijwilligerstaken of voor vragen
hierover vooral contact op met Gert of Floor en/of mail naar een van bovengenoemde email adressen.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
In week 41 (dit is vanaf maandag 8 oktober 2018) beginnen de meeste naschoolse
activiteiten in ons schoolgebouw. Dit is een aanbod van onze partner AKROS en van de
gemeente Amsterdam (afdeling sport). De folders zijn deze week uitgedeeld/gemaild.
Aanmelden kan t/m 21 september.

Let op: aanmelden is nog geen garantie op een plek. Bij overinschrijving zal er geloot
worden. U kunt ook kijken op onze website voor meer informatie, zie: http://www.obsderoos.nl/page/nsa

GEZOND ETEN EN DRINKEN MEE NAAR SCHOOL
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De Roos werkt met u als ouders en met diverse
instanties graag mee 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 (bij voorkeur water) 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.obs-deroos.nl/page/verjaardagen-en-gezondetraktaties

THEMA BAAS IN EIGEN SOAP
Baas in Eigen Soap is ons sociaal emotionele programma. We zijn deze week gestart met
het Baasthema 'Onze klas'.
Naast het beter leren kennen van elkaar gaan we ook in gesprek
over de gedragscodes in de klas en op school.
Om een positieve sfeer in een groep te krijgen is het van belang om
naast regels en routines samen met de kinderen afspraken te
maken over hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. De nadruk
moet komen te liggen op het samen vorm geven aan een sociale en
morele ‘grondwet’.
Bij vervelende gebeurtenissen komt de nadruk dan niet te liggen op
straf, maar op een analyse samen met de klas, waarbij vragen centraal staan als:
 wat waren ook weer onze afspraken die we met elkaar hebben gemaakt;
 waarom is het verkeerd wat er nu gebeurd is;
 wat moet er gebeuren om het weer goed te maken?
Op die manier bouwen we met de leerlingen aan een cultuur van betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. De beste manier om een positief klimaat in een klas en school te
creëren is om leerlingen verantwoordelijk te maken en te leren om elkaar te geven.
Natuurlijk moeten er ook regels zijn, maar de sleutel voor een positief klimaat ligt veel
meer in het samen creëren van een cultuur van betrokkenheid, dan in het bedenken van
allerlei regels en codes waar leerlingen zich aan dienen te houden. Leerlingen moeten het
gevoel hebben verantwoordelijk te zijn voor die cultuur, moeten de boodschap krijgen dat
ze erbij horen en nodig zijn.
Maandag 1 oktober starten we dan met het 2e Baasthema ‘Conflicten Oplossen’.
De activiteiten zullen per klas en per thema verschillen. Vraag er vooral naar bij de
groepsleerkracht.

Informatie uit de groepen
VEEL EXTRA INFORMATIE, LEUKE FOTO’S UIT DE GROEPEN EN DE SCHOOLAGENDA WORDT
GEDEELD VIA DE APP PARRO.
DUS ZORG 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.
De voorkeur heeft dat beide ouders uit het gezin de App Parro geactiveerd hebben zodat
we én vaders én moeders betrokken kunnen houden bij het onderwijs aan hun kind(eren).
Via deze website kunt u meer uitleg vinden over de Parro App:

https://parro.education/ouders/
En via deze link kunt u de HELPDESK pagina van Parro bereiken voor gebruiksvragen:
https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder
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Bent u de eerder verstuurde uitnodiging met de koppelcode om uw kind(eren) / de juiste
groepen te koppelen kwijt? Vraag de groepsleerkracht dan om u opnieuw een uitnodiging
naar uw persoonlijke e-mail adres te sturen. En geef het ook -via Floor- door als uw
persoonlijke e-mail adres of mobiele nummer e.d. is veranderd.

GROEP 1/2A EN 1/2B
Wat fijn om iedereen weer te zien. De eerste week was heel leuk, maar ook best een beetje
spannend. Er zijn dingen bekend en nieuw. We gaan dit jaar weer veel ontdekken. De
eerste weken leren we elkaar vooral kennen en maken we kennis met Elmer. Met dit kleine
olifantje leren we alle kleuren. Op woensdag 26 september sluiten we het eerste thema af
met een bezoek aan het Stedelijk museum.
De week erna starten we met de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “Kom erbij!”. Wij
gaan het hebben over vrienden.

GROEP 3
De kop is er af! Wij hopen dat alle leerlingen de eerste schoolweek als een fijne week
hebben ervaren. We hebben kennis met elkaar kunnen maken maar zijn ook al hard aan
het werk gegaan! We zijn met Lijn 3 (dit is onze taalmethode) gestart met thema 1 waarvan
het onderwerp “de nieuwe groep” is. We hebben geoefend met de letters r, d, i en k. ook
zijn we begonnen met blok 1 van Alles telt (onze rekenmethode). We herhalen nu het tellen
en de cijfers die erbij horen tot en met 10. Nieuwsgierig naar wat uw kind het hele blok
leert bij taal en rekenen? Op de muur in de klas hangen alle doelen. Ook zullen we u tijdens
de ouderavond van 13 september uitgebreid informeren over wat uw kind leert in groep 3.
Praktische zaken:
 Gymkleding op dinsdag en donderdag mee. (mag ook aan de kapstok blijven
hangen)
 Elke dag inloop (wel om 08:30 in de klas!) tot 08:45 uur. Op vrijdag onder het genot
van een kopje thee en koffie.
 Wie, o, wie zou het leuk vinden om dit jaar de taak van klassenouder op zich te
nemen? Dit kan ook een gedeelde taak zijn uitgevoerd door meerdere ouders.
Overige vragen:
 Heeft u thuis een plant(je) dat u kunt missen? We zouden de klas graag wat
“groener” willen maken.



In verband met onze kooklessen worden we graag op de hoogte gebracht van
eventuele (voedsel)allergieën.

GROEP 4/5
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Een fijne start, al hard gewerkt in een prettige sfeer. De kinderen ervaren meteen dat er
veel mag worden bewogen, veel op speelse manier wordt gedaan en zo zijn we meteen
met het eerste IPC onderwerp bezig: “Hoe leren wij?”
We maken een rijtje sommen met heel harde muziek, in stilte, met een streng iemand voor
de groep en met een ondersteunende… wáuw dat dat zó’n invloed heeft op je leren, ikzelf
maakte meteen minder sommen als iemand zich er steeds mee bemoeide!
Het is een kleine groep kinderen en het is prettig te ervaren hoe veel ruimte er is de
kinderen te begeleiden.
Om te weten: Juffrouw Gudrun is dinsdag op de groep.
Groep 5 krijgt dit jaar zwemles op woensdag van 09:50 tot 12:00 uur.
Ik heb op twee na alle briefjes terug met de oudertoestemming.
Denkt u eraan het laatst behaalde zwemdiploma te kopiëren en mee te geven? Anders start
uw gediplomeerde kind in het kleine badje.
Mooi dat er al door ouders is ingeschreven om mee te gaan.
Gym: op dinsdagochtend en alleen voor groep 4 ook op donderdagochtend.
Wie, o, wie zou het leuk vinden om dit jaar de taak van klassenouder op zich te nemen?

GROEP 6
Wat zijn we enthousiast van start gegaan in groep 6! Ik vind het prachtig om te zien hoeveel
initiatief de kinderen nemen om de eerste zaken op school te regelen. Plekjes uitkiezen,
boeken verdelen, zorgen voor pennen, gummen en vullingen. Ik hoefde er bijna niets voor
te doen. Er is een fijne, veilige sfeer als we spelletjes spelen of iets bespreken. En de
kinderen staan duidelijk te popepelen om te ontdekken wat we allemaal kunnen doen met
de telescoop en microscopen in de klas.
En ook bij ons is nog de vraag: wie zou er klassenouder willen zijn dit jaar?

GROEP 7
Ik heb genoten van de eerste week met deze groep. Wat kunnen de kinderen goed werken
en gaan ze prettig met elkaar om! De meeste ouders heb ik inmiddels ook ontmoet. Ik hoop
iedereen op de ouderavond te ontmoeten. Op de ouderavond zal ik ook inventariseren
welke ouders er klassenouder willen worden, zodat deze ook z.s.m. bekend is.
Meester Martin was er deze week nog niet i.v.m. een operatie die hij moest ondergaan.
Wel heeft u een andere meester in onze groep gezien. Dit is meester Jeroen, hij zal het
eerste deel van dit schooljaar stage bij ons lopen.
We zullen iedere vrijdagochtend naar de schooltuinen gaan. Hiervoor zijn ouders nodig die
meegaan als begeleiding. Er hangt een intekenlijst op de deur van de klas.

GROEP 8
Gelukkig is iedereen inmiddels weer op school! Zo te horen heeft iedereen een hele fijne
vakantie gehad. We zijn deze week rustig aan begonnen, maar hebben ondertussen alweer
heel veel gedaan. Ik heb er weer zin in!

NK1 & NK2
Het schooljaar is weer begonnen! We hebben een goede start gehad. Veel nieuwe
kinderen.
Welkom:
NK1: Douae, Zine Eddine, Ahmad, Felix, Nadia
NK2: Gideon, Shawaiz, Amina, Amine, Ivaila, Zachary, Sabrine
Welke juf staat er op welke dag voor de klas?
Nieuwkomers 1:
Maandag, dinsdag, woensdag: Juf Heavenly
Donderdag, vrijdag: Juf Marienke
Nieuwkomers 2:
Maandag, dinsdag, woensdag: Juf Marlies
Donderdag, vrijdag: Juf Hester
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Juf Heavenly is op donderdag ook aanwezig voor de coördinatie en de leerlingenzorg.
Op dinsdag en donderdag hebben de twee groepen samen gym van meester Jeroen. Zorgt
u voor gymkleding?
Om de week hebben we op de woensdag beeldende vorming van Juf Carlijn.
Op de vrijdag hebben de twee groepen samen muziek van Juf Titia.
We eten en drinken gezond. Dit betekent dat we het liefst zien dat kinderen water drinken.
Voor de kleine pauze graag wat fruit. Voor de grote pauze ook graag een gezonde lunch:
boterhammen, salade etc. Snoep, koek, chips zijn niet toegestaan op school.
We zijn in de klas begonnen met het thema ‘Lichaam en kleding’. De kinderen thuis ook
met de woorden oefenen door in te loggen op de websites die we ook school gebruiken. De
kinderen hebben allemaal een formulier met daarop hun inloggegevens. U kunt er om
vragen bij de leerkrachten.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur (OKA)
Ook dit schooljaar is er weer elke woensdag een Ouder- en Kindadviseur van het Ouderen Kindteam van de gemeente Amsterdam aanwezig voor gezinnen op onze school. Dat is
net als vorig jaar Jonne Korzilius. Jonne is bereikbaar via: j.korzilius@oktamsterdam.nl
of 06-42360073 voor het maken van een afspraak.
Je kan bij haar terecht voor o.a. diverse opvoedtips en voor bijv. hulp bij het aanvragen van
het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Jonne is onafhankelijk van de school.
Zie ook: https://oktamsterdam.nl/

Tips in de buurt/sporten in de buurt
Een nieuw schooljaar is vaak een mooi moment om bij een sportclub lid te worden.
Hier vindt u meer informatie over sporten in Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/sport/

Veel voetbal- en hockeyteams zijn snel vol en er is dan een wachtlijst
voor plaatsing. Dus meldt uw kind(eren) op tijd aan als zij in de (nabije)
toekomst lid willen worden. Vaak is er elk jaar opnieuw een loting om
een plekje te krijgen.
(Handig om te weten: Bij bijv. deze hockeyclub in Amsterdam West is nu
nog plek voor enkele jongens in de mini- en F-jeugdteams. De andere
teams -op deze club- zitten voor dit seizoen helaas al vol. Zie:
https://www.amhcwesterpark.nl/site/default.asp? )
Ook zijn er veel buurtsportactiviteiten hier te vinden:
Facebook.com/westbeweegt

Nieuws van Kind & Motoriek
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Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook
dit schooljaar zal er namens Kind & Motoriek
maandelijks een stukje over de motoriek in de
nieuwsbrief verschijnen. Dit kan inhoudelijke
informatie zijn, maar ook motorische oefeningen- en tips voor thuis. Ook dit schooljaar is er
een kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek op de school van uw kind 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
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

