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Bezoekadres 

Reinier Claeszenplein 12 

1056 WB Amsterdam 

Postadres 

Jan van Galenstraat 105 

1056 BK Amsterdam 

T 020 612 22 66 

info@obs-deroos.nl 

www.obs-deroos.nl 

En volg ons ook op Twitter via: @obsroos 

 

 

 

Belangrijke data komende periode: 

Datum  Activiteit 

Maandag 6 april t/m dinsdag 

28 april 2020 

- Alle schoolgebouwen in Nederland zijn gesloten 

Vrijdag 10 april 2020 - Goede vrijdag, geen (online) thuislessen 

Maandag 13 april 2020 - Tweede Paasdag, geen (online) thuislessen 

Zaterdag 25 april t/m zondag 

10 mei 2020 

- Meivakantie, geen (online) thuislessen 

Maandag 11 mei 2020 - Hopelijk zijn alle scholen weer open... 

 

DIRECTIE 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Het is voor iedereen een vreemde en onwerkelijke wereld. Door het corona virus zijn we 

allemaal genoodzaakt zoveel als mogelijk thuis te blijven en andere mensen - ook vrienden 

en familie - op afstand te houden. Het zal voor u en uw gezin ook moeilijk zijn om thuis alles 

goed te laten verlopen. De kinderen en vaak ook u als ouders/verzorgers zijn thuis en 

kunnen niet naar school of naar het werk. Voor sommigen van u betekent dit dat er geen 

inkomen is en voor anderen dat ze thuis moeten werken. 

 

Het team van De Roos probeert op afstand samen met u en de kinderen zo goed als 

mogelijk onderwijs te verzorgen. Door middel van laptops, telefoons, chromebooks en PC’s 

houden de kinderen en de leerkrachten contact. Het gevolg is dat er inmiddels WhatsApp 

groepen zijn, er in Teams gewerkt wordt en er veel over en weer wordt gebeld en berichten 

worden gestuurd via Parro. We merken ook dat dit met heel veel kinderen goed gaat, maar 

het blijft toch behelpen. We missen de kinderen, de dynamiek in de klas en de bruisende 

start elke ochtend wanneer de kinderen en u de school binnenkomen. Laten we hopen dat 

het zo snel mogelijk weer normaal wordt. 

 

De Roos is nu een van de twee noodopvanglocaties in West voor kinderen van ouders - van 

alle scholen in de buurt - die een vitale of cruciale functie hebben en zelf geen opvang 

kunnen regelen. Bijna elke dag zijn er ongeveer 30 kinderen die in De Roos opgevangen 

worden. De pedagogisch medewerkers van AKROS vangen deze kinderen op. 
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Als u vragen heeft over De Roos in het algemeen kunt u mij mailen via: directeur@obs-

deroos.nl. Wanneer er vragen zijn over uw kind in de groep, kunt u in de ochtend tussen 

09:00 - 12:00 uur via de Parro app of e-mail contact opnemen met de groepsleerkracht. 

 

Ook in deze moeilijke periode vragen wij u uw kind(eren) te helpen bij het maken van het 

huiswerk. Het is vooral belangrijk dat de kinderen een duidelijk dagritme hebben, waardoor 

het ook voor u makkelijker wordt uw kind te helpen bij het werk voor school. 

 

Rest mij u namens het team van De Roos sterkte te wensen en wij hopen van harte dat u 

allemaal gezond blijft, zodat we u kunnen begroeten zodra de school weer opengaat. 

 

 

Tips voor thuis 
 

Parro App 
Op dit moment wordt dagelijks veel huiswerk (en foto’s) gedeeld 

via de gratis Parro app. Het is daarom handig dat u allemaal de app 

geactiveerd heeft en deze berichten leest. 

De groepsleerkracht kan u (opnieuw) een koppelcode van de juiste 

groepen van uw kind(eren) sturen mocht u niet (meer) aan alle 

groepen van uw kind(eren) gekoppeld zijn. Dit ontvangt u dan op uw e-mailadres. 

Wij kunnen u echter helaas niet opnieuw uw wachtwoord sturen als u dat vergeten bent 

(om in te loggen in de Parro app zelf). Dit wachtwoord heeft u destijds toen u de Parro app 

voor het eerst op uw telefoon, tablet of PC activeerde zelf verzonnen. 

Via deze website kunt u wel antwoorden vinden op veel gestelde vragen over Parro: 

https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders 

 

Deze link kunt u gebruiken als u Parro ook via de computer, in plaats van via de telefoon of 

tablet, wilt openen: https://talk.parro.com 

Let op: U moet als u de Parro app ook al op uw telefoon in gebruik heeft, niet klikken op 

“nieuw account aanmaken” maar op “inloggen als ouder”. En dan weer inloggen met de bij 

u bekende/door u zelf destijds verzonnen login. 

 

Online aanbod openbare bibliotheek (OBA) 
De bibliotheken zijn nu gesloten. Ze hebben wel een mooi online 

lees aanbod op de website. Zie hier: 

www.oba.nl/actueel/Online/online-aanbod-voor-jeugd-en-

jongeren 

 

Cultuur thuis 
Mocca is een cultuureducatie organisatie die kinderen via de scholen met cultuur verbindt. 

Ze hebben nu ook tips voor cultuur thuis, zie: http://createsend.com/t/d-

A6BD9335B23736A92540EF23F30FEDED  

mailto:mailendirecteur@obs-deroos.nl
mailto:mailendirecteur@obs-deroos.nl
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders
https://talk.parro.com/
https://www.oba.nl/actueel/Online/online-aanbod-voor-jeugd-en-jongeren.html
https://www.oba.nl/actueel/Online/online-aanbod-voor-jeugd-en-jongeren.html
http://createsend.com/t/d-A6BD9335B23736A92540EF23F30FEDED
http://createsend.com/t/d-A6BD9335B23736A92540EF23F30FEDED
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En op deze website plaatst Mocca alle culturele activiteiten die ze ontvangen en vinden:  

https://mocca.amsterdam/moccacultuureducatievoorthuis/  

Je kan hier als ouders snel scannen op kunstvorm, leeftijd, of kinderen 

het zelfstandig kunnen uitvoeren en of het een bezigheid is waar ze 

even geen computer voor nodig hebben. 

Jeugdtheater de Krakeling is nu helaas ook gesloten. Ze hebben op hun 

website wel leuke tips voor thuis, zie: https://krakeling.nl/krakeling-

thuis  

 

Musea thuis 
Veel musea hebben nu de mogelijkheid om digitaal een kijkje te kunnen 

nemen in hun museum. Meer informatie vindt u hier: 

https://www.iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/families-en-

kinderen/beste-met-de-kids/online-musea-voor-kinderen 

 

Tips voor lessen Nederlandse taal 
De website https://open.diglinplus.nl/ is 

tijdelijk helemaal gratis.  

Dit is een website om zelfstandig Nederlands te 

leren. 

Geschikt voor iedereen: Voor bijvoorbeeld 

nieuwkomers leerlingen maar zeker ook voor u 

als ouder als u (beter) Nederlands wilt leren. 

Let op: de website werkt het beste op een pc, laptop of tablet. Dus niet op uw telefoon. 

In dit filmpje vertelt juf Heavenly ook wat meer over het gebruik van de website: 

https://youtu.be/f6S4lQvE4dQ  

 

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur 
 
Ook in deze periode is de Ouder- en Kindadviseur 
(OKA) van het Ouder- en Kindteam van de gemeente 
Amsterdam bereikbaar voor gezinnen. Zie: 
https://oktamsterdam.nl/ 
De OKA gekoppeld aan De Roos is Jonne Korzilius. 
Jonne is bereikbaar via: j.korzilius@oktamsterdam.nl  
of 06 - 4236 0073. 
Je kan bij haar terecht voor o.a. diverse opvoed tips. 
Jonne is onafhankelijk van de school.  

Voor opvoed tips over Corona en hoe daar nu thuis als ouders mee om te gaan, kijk hier: 

https://oktamsterdam.nl/ouders/corona-hoe-ga-je-er-als-ouder-mee-om/  

 

 

Informatie uit de groepen 
We krijgen via Parro veel mooie foto’s opgestuurd van u. Zo zijn we toch een beetje 

samen…. Wat is iedereen goed bezig thuis. Complimenten en hou vol allemaal. We missen 

jullie! 

https://mocca.amsterdam/moccacultuureducatievoorthuis/
https://krakeling.nl/krakeling-thuis
https://krakeling.nl/krakeling-thuis
https://www.iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/families-en-kinderen/beste-met-de-kids/online-musea-voor-kinderen
https://www.iamsterdam.com/nl/zien-en-doen/families-en-kinderen/beste-met-de-kids/online-musea-voor-kinderen
https://open.diglinplus.nl/
https://youtu.be/f6S4lQvE4dQ
https://oktamsterdam.nl/
mailto:j.korzilius@oktamsterdam.nl
https://oktamsterdam.nl/ouders/corona-hoe-ga-je-er-als-ouder-mee-om/
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Ook hebben de ouders en leerlingen van groep 3/4 een hele mooie alternatieve 

groepspresentatie gemaakt omdat de groepspresentatie op school helaas niet door kon 

gaan. De klassenouder had geregeld dat er van alle individuele kinderen thuis korte filmpjes 

gemaakt zijn en dit weer gemonteerd tot één filmpje van de hele groep. Een supermooie 

verrassing en heel fijn om de kinderen zo te kunnen blijven zien. 

 

Omdat niet alle ouders aan alle groepen gekoppeld zitten in Parro, maar alleen aan de 

groep(en) van hun eigen kind(eren), onderstaand een kleine selectie uit de vele vele foto’s 

die we al hebben ontvangen: 
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