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Bezoekadres
Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam

Postadres
Jan van Galenstraat 105
1056 BK Amsterdam

Vrijdag 12 juni 2020

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 t/m 3 juli 2020:
Datum

Activiteit

Maandag 15 juni 2020

- MR-vergadering

Woensdag 17 juni

- Geen lessen

Woensdag 24 juni

- Geen lessen
- Groep 7: Voorlopige adviesgesprekken

Donderdag 25 juni

- Studiedag, alle leerlingen vrij

Woensdag 1 juli

- Geen lessen
- Groep 8: Afscheidsavond (17:30 uur start)

Donderdag 2 juli

- Wenochtend bij nieuwe groep / leerkracht

Vrijdag 3 juli

- School tot 12:00 uur, daarna start zomervakantie

Zaterdag 4 juli t/m zondag 16 - Zomervakantie, alle leerlingen zijn vrij
augustus
(School is weer bereikbaar vanaf maandag 10 augustus)
Maandag 17 augustus 2020

- Eerste schooldag na de zomervakantie

DIRECTIE
Beste ouders en verzorgers,
Dit is alweer het laatste ‘echte’ Roosblaadje van dit schooljaar. Het jaar is - zeker door de
Coronamaatregelen - omgevlogen. In de bijlage van deze mail vindt u de nieuwsbrief van
Onze Nieuwe School. Daarin maken wij - niet zonder trots - de naam en het logo van ons
nieuwe kindcentrum bekend.
Vanaf volgend schooljaar gaan we beginnen met zogenaamde startgesprekken. In de eerste
vier weken van het schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen u als ouders/verzorgers,
uw kind en de ‘nieuwe’ leerkracht. De bedoeling van dit gesprek is om kennis te maken en
de verwachtingen over het schooljaar met elkaar te delen. U krijgt hiervoor na de vakantie
een uitnodiging met een vragenlijst. Met deze vragenlijst kunt u het gesprek samen met uw
kind voorbereiden, zodat u precies weet waarover het gesprek gaat. Direct daarna is de
open avond. In de open avond wordt onder andere verteld hoe het (les-)programma van
het schooljaar eruitziet.

Op donderdag 25 juni zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag. In de laatste
studiedag van het jaar kijken we altijd terug naar het afgelopen jaar. Wat ging goed, wat
kan beter, wat waren de hoogte- en dieptepunten zijn vragen die we bespreken. Daarnaast
gaan we deze dag aan de slag om het leerlingenvolgsysteem ParnasSys beter in te richten,
zodat we er nog beter en meer gebruik van kunnen maken.

Verhuisplannen? Nieuw telefoonnummer of e-mailadres?
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Voor ons is het van belang dat we van elk kind altijd het juiste
adres weten en de goede telefoonnummers van de
ouders/verzorgers hebben. Een juist e-mailadres van beide
ouders/verzorgers is belangrijk voor het versturen van dit
Roosblaadje en andere ouderbrieven en voor het kunnen
activeren van de Parro App.
Zorgt u er daarom voor dat wij de juiste informatie hebben? U
kunt evt. ook zelf via het ParnasSys ouderportaal inzien welke NAW gegevens wij nu
hebben en of dit nog klopt/compleet is. Of geef wijzigingen of aanvullingen persoonlijk
door aan Floor of via: f.bork@obs-deroos.nl.

Zwemdiploma gehaald ja of nee?
Sinds kort kunnen wij in ons leerling volg systeem ParnasSys
bijhouden welke kinderen welk zwemdiploma (A, B of C)
hebben gehaald en wie nog geen diploma heeft. Deze
informatie is voor ons belangrijk om goed te weten voor
bijvoorbeeld toekomstige uitstapjes of het schoolkamp. En
voor de organisatie van het schoolzwemmen moeten we
deze informatie ook jaarlijks doorgeven en actueel hebben.
We hebben nu via de groepsleerkracht bij de leerlingen zelf nagevraagd welke
zwemdiploma(s) zij hebben gehaald tot nu toe. En bij groep 1/2 hebben we aan de ouders
per e-mail gevraagd om ons dit te laten weten.
Kunt u het ons in de toekomst alstublieft altijd laten weten als uw kind een nieuw
Nederlands zwemdiploma heeft gehaald en zoja welk zwemdiploma (we kunnen 3 opties
opvoeren: zwemdiploma A of B of C). U kunt dit mailen naar: f.bork@obs-deroos.nl.
In de zomervakantie periode worden overigens vaak speciale zomer zwemles cursussen
aangeboden. U kunt hier meer informatie vinden over zwemmen in Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2
De laatste weken van het schooljaar alweer. Wat hebben we dit jaar veel gedaan. We zijn
het schooljaar begonnen met een raket in de klas. Daarna hebben we gewinkeld in de
herfstwinkel. We hebben Sinterklaas en Kerst gevierd. We hebben een prachtig kasteel
gebouwd en het bezoek van de ridder op school was heel gaaf. Dat zullen we niet gauw
vergeten. Ook de weken thuisonderwijs zullen we niet snel meer vergeten. Gelukkig
kunnen we het jaar nu nog gezellig met elkaar afsluiten.

Voor de laatste weken hebben we in de klas een tuin. We zijn al vaak op beestjesjacht
geweest. We hebben al een hele familie pissebedden gezien en ook heel veel
lieveheersbeestjes.
Ik wil nu alvast iedereen bedanken voor hun inzet dit schooljaar!

GROEP 3/4
Wat fijn dat we nog de laatste weken samen kunnen zijn als groep 3 & 4! Maandag was de
groep weer (bijna) compleet. De kinderen vonden het fijn om elkaar weer te zien en bij te
kletsen. En wat lief dat de juffen met bloemen verrast werden. Met nog maar 3 weken te
gaan wordt er toch bij ons in de groep nog even hard gewerkt. De kinderen krijgen voor de
woensdagen ook huiswerk mee. Maar we maken ook zeker tijd om het schooljaar gezellig
samen af te sluiten. We willen iedereen bedanken voor de samenwerking, inzet,
vertrouwen, gezelligheid en wensen iedereen alvast een zonnige zomervakantie!

GROEP 5/6
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Wat was het maandag mooi te zien, toen beide groepen elkaar weer voor het eerst "live"
zagen, de blijdschap en de vrolijkheid!
Onder de eetpauzes hebben we de groepen gesplitst, zodat de mannen even onder elkaar
konden bijpraten, zo ook de vrouwen.
Fijn dat de kinderen weer 4 dagen naar school kunnen en dat we het schooljaar samen
kunnen afsluiten. Niet helemaal samen omdat groep 5/6 nog in halve groepen les krijgt, dat
heeft u al van uw kind begrepen. Juf Elly en meester Niels worden aangevuld met bekenden
voor de leerlingen, namelijk juf Caressa en Juf Nicoline, héél fijn.
Met uitjes wordt dit stukje niet gevuld, die moeten nog even wachten. Misschien kunnen
we deze maand een keer de schooltuin bezoeken, zodat we het verschil tussen een
zonnebloem nú en een zonnebloem in augustus kunnen ervaren.
Let op de flyers die de kinderen meenemen. Er is een prachtig aanbod van Aslan in de
laatste week van de vakantie voor streetdance, dj, capoeira etc.
Ook kunt u lezen over de weekendschool die volgend schooljaar op zondag start en waar de
kinderen zich op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen en kennismaken met allerlei
beroepen en vaardigheden.
Ik deel graag hóe fijn ik de contacten de telefoongesprekken, appjes en mailtjes vond de
afgelopen tijd, dank. Goeds voor de komende tijd, juf Elly

GROEP 7
Groep 7 heeft twee drukke weken achter de rug. We hebben heel veel toetsen gemaakt
maar sinds afgelopen dinsdag zijn ze achter de rug. De kinderen hebben zich geweldig goed
ingezet en nu wacht natuurlijk iedereen op zijn voorlopig advies. Volgende week woensdag
24 juni is het zover. Jullie hebben allemaal de brief ontvangen en we verwachten jullie op
het afgesproken tijdstip.
Op donderdag 25 juni is het studiedag voor de leerkrachten dus zijn de kinderen een dagje
vrij.
Natuurlijk hebben we nu wel weer wat tijd voor andere dingen en daarom zijn we vandaag
weer begonnen met de lessen voor de Amsterdamse Debatbatlle 2020. Volgende week
vrijdag 19 juni zal er iemand van onze groep 7 onze school vertegenwoordigen in het
Vondel CS in het Vondelpark. We kunnen er, door de coronatijd helaas niet met heel de klas

heen maar gaan onze klassenheld wel ondersteunen via Zoom in de klas. Wie onze
klassenheld is, beslissen we zo samen in de klas. Spannend!

GROEP 8
Helaas kan de musical dit jaar niet door gaan. Groep 8 verdient natuurlijk wel een heel erg
mooi afscheid van de school. We zijn daarom al met een mooie film bezig en hebben samen
besloten het dit jaar anders te doen dan andere jaren.
Op woensdagavond 1 juli komen alle kinderen naar school om het afscheid op school te
vieren. We beginnen om 17:30 uur op school, we gaan dan met elkaar eten. De rest van de
avond zal bestaan uit leuke activiteiten in de school. De avond zal tussen 21:30 en 22:00
uur afgelopen zijn.
De kinderen hebben bedacht dat ze voor het eten lootjes wilden trekken. Het werkt
hetzelfde als met Sinterklaas, alleen staat er nu op het lootje wat ze willen eten. Wilt u de
kinderen helpen met het bereiden van een heerlijke maaltijd?
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NIEUWKOMERS: NK1, NK2 EN NK3
Welkom Awet in NK1!
Het was heel leuk om iedereen deze week weer gezamenlijk in de klas te zien! Wat fijn dat
we het schooljaar met zijn allen op school kunnen afsluiten. We zijn bezig met het thema
vriendschap & gevoelens. De kinderen kunnen al heel goed vertellen hoe ze zich voelen.
Donderdag 25 juni hebben de juffen een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Vrijdag 3 juli begint om 12:00 uur de zomervakantie.
We nemen dan afscheid van Minah, Samira en Adhiya uit NK1. Van Amro, Fatma, Redouane
en Layla uit NK2. En van Ben, Subasna, Lucy, Lena, Jose en Alice Rossi uit NK3. Zij krijgen
binnenkort hun rapport en nieuwkomersdiploma. Zij zijn klaar met het nieuwkomers
lesprogramma bij ons en starten na de zomervakantie op hun (stam)school. We wensen
iedereen alvast heel veel plezier en succes!
We gaan er nu eerst nog een paar fijne en gezellige weken van maken met elkaar!

Nieuws van Kind & Motoriek
Een evenwichtsspel voor binnen en buiten! Lekker bewegen en punten verdienen!
Benodigdheden
Een dobbelsteen
A4 papier
Een schrift/lijntjes papier
Een potlood

Springen 10 x

Stappenplan
- Bij elk nummer op de dobbelsteen hoort een
opdracht.
- Bij alle opdrachten mag je de armen gebruiken
voor extra steun.
Heb je een opdracht gehaald? Schrijf het nummer
dan op een papier. Hieronder een voorbeeld van
een aantal opdrachten! Het is natuurlijk nog leuker
om de opdrachten zelf te bedenken!
Tien tellen op één been staan met de
andere voet aan de binnenkant van de
knie. Wissel van been.

Tien tellen op één been
staan. Wissel van voet.

Vijftien tellen op één been
staan met de ogen dicht.
Wissel van been.

Tien tellen op één been staan met
het andere been opzij. Wissel van
been.

Tien tellen op één been staan
met de hak van het andere
been tegen de bil. Wissel van
been.

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