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En volg ons ook op Twitter via: @obsroos

Belangrijke data komende periode:
Datum

Activiteit

Vrijdag 3 juli 2020

- Vrij vanaf 12:00 uur

Zaterdag 4 juli tot en met
zondag 16 augustus

- Zomervakantie leerlingen (het team is weer bereikbaar
vanaf maandag 10 augustus)

Maandag 17 augustus

- Eerste schooldag na de zomervakantie

Maandag 24 augustus

- vanaf deze week: Startgesprekken met ouders & kinderen
- Start Baasthema 1: Onze klas

Vrijdag 28 augustus 2020

- Roosblaadje 1 wordt verstuurd naar alle ouders

DIRECTIE
We hebben met z’n allen een raar schooljaar gehad. Door het Coronavirus moesten de
scholen sluiten en zijn de kinderen 6 weken thuis geweest. Dat is voor u en de kinderen niet
altijd even gemakkelijk geweest. Wat we gelukkig kunnen vaststellen is dat er niemand op
school ziek is geworden als gevolg van Corona. Laten we ervoor zorgen dat dat zo blijft.
Maar eerst een welverdiende vakantie voor iedereen. Laten we hopen op een mooie zomer
zodat iedereen weer fit en gezond start in het nieuwe schooljaar op 17 augustus. Ik wens u
namens het team van De Roos een hele fijne vakantie.

Groepsindeling volgend schooljaar 2020-2021
Groep
1-2
3-4
5-6
7
8
NK geel
NK blauw
NK rood

Maandag
Elin
Betty/Julia
Derk
Elly/Jeroen
Gudrun
Marienke
Manouk
Heavenly

Dinsdag
Elin
Julia
Derk
Jeroen
Gudrun
Marienke
Manouk
Heavenly

Woensdag
Elin
Betty
Derk
Elly
Gudrun
Marlies
Manouk
Heavenly

Donderdag
Elin
Betty/Julia
Derk
Elly
Martin
Marienke
Manouk
Marlies

Vrijdag
Elin
Betty
Derk
Elly
Martin
Marienke
Manouk
Marlies

Rooster schooljaar en Corona maatregelen
Vanaf het komende schooljaar hebben we weer een ‘gewoon’ rooster, van maandag t/m
vrijdag. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag of naar huis gaan voor de lunch of
op school naar de TSO gaan. Wanneer u gebruik maakt van de TSO moet u daar, net als
voor de Corona maatregelen, een bijdrage aan AKROS voor betalen.
Een aantal Coronamaatregelen blijft van kracht zoals de 1,5 meter afstand tussen
volwassenen en het wassen van de handen. Ook het halen en brengen zal nog hetzelfde zijn
als nu, dus met gescheiden ingangen. Daarnaast mogen de ouders helaas voorlopig ook nog
niet in het schoolgebouw binnen komen.

Vakanties & vrije dagen schooljaar 2020 - 2021
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zomervakantie 2020: 4 juli t/m 16 augustus 2020
(School/het team is weer bereikbaar vanaf maandag 10 augustus 2020.)
Herfstvakantie:
10 t/m 18 oktober 2020
Vrije middag:
Vrijdag 18 december 2020 vanaf 12:00 uur
Kerstvakantie:
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie:
20 februari t/m 28 februari 2021
Tweede Paasdag:
Maandag 5 april 2021
Koningsdag:
Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie:
1 mei t/m 16 mei 2021
2e Pinksterdag:
Maandag 24 mei 2021
Vrije middag:
Vrijdag 9 juli 2021 vanaf 12:00 uur
Zomervakantie 2021: 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

Studiedagen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 19 oktober 2020 (BHV)
Dinsdag 17 november 2020
Maandag 4 januari 2021 (verhuisdag NQ --> gebouw De Roos)
Dinsdag 5 januari 2021 (Team startdag NQ & De Roos samen)
Vrijdag 19 februari 2021
Woensdag 10 maart 2021
Maandag 26 april 2021
Donderdag 1 juli 2021 (evaluatie)

Verzuim rond vakanties
De regels rondom schoolverzuim rond de vakanties zijn streng.
1. Verlof voor en na de zomervakantie kan alleen in heel bijzondere gevallen en met
toestemming van de directeur (Gert Geertsma). Dit verlof moet ruim op tijd
aangevraagd zijn;
2. Als een kind voor of na een vakantie afwezig is zonder toestemming van de
directie, moet dit door de directie onmiddellijk doorgegeven worden aan de
leerplichtambtenaar;
3. Voor verlof aansluitend aan de schoolvakantie wordt in principe nooit toestemming
gegeven.
De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van deze regels. We
vragen van u om u er ook aan te houden. Er worden door de afdeling leerplicht van de

gemeente Amsterdam hoge boetes aan ouders uitgedeeld bij overtreding van deze
leerplichtwet.
Via deze webpagina (als u naar onderen scrolt) kunt u de verlof aanvraagformulieren zelf
downloaden: https://www.obs-deroos.nl/schoolinfo/organisatie/vakantie--vrije-dagen-verlof
Voor vragen over verlof kunt u ook mailen met de directie: directeur@obs-deroos.nl

Overblijf (TSO) & contracten na de zomervakantie
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Na de zomervakantie start de (betaalde) overblijf via AKROS weer op. Graag wil ik u er aan
herinneren dat de AKROS contracten voor de TSO (overblijf lunchpauze van 12:00 -13:00
uur) automatisch doorlopen in het nieuwe schooljaar.
• Gaat uw kind na de zomervakantie naar een andere school?
• Of wilt u in het nieuwe schooljaar geen gebruik meer maken van de TSO omdat uw
kind tussen de middag thuis gaat lunchen?
Dan kunt u tot 1 augustus 2020 schriftelijk opzeggen. Dit kan via de mail (tso@akrosamsterdam.nl) of via de post (AKROS TSO, Balboastraat 20 B-4, 1057 VW Amsterdam).
Alvast een fijne zomer gewenst.
Marian de Wit, leidinggevende AKROS voor VVE (voorschool), TSO en BSO De Roos.

Zomervakantie activiteiten in Amsterdam
Van alles: MidzomerMokum
School, muziek, sport en meer. Het Amsterdamse zomerprogramma
van 4 juli tot en met 16 augustus. Kijk op deze website wat er in de
hele stad te doen is, meld je snel aan en doe mee. Je kan ook op
leeftijd en per stadsdeel zoeken en zo zien wat er per wijk te doen
is. Zie: https://www.amsterdam.nl/midzomermokum/

Zwemplekken in Amsterdam
• Zwemmen in natuurwater in Amsterdam, zie:
https://www.parool.nl/cs-bdefe879
• Zwembaden in Amsterdam, zie:
https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/zwembaden/
• Zwemplekken in Nederland, zie: https://www.zwemwater.nl/

Sport
De gemeente Amsterdam afdeling sport organiseert de Zomer sportdagen West.
In week 3 en 4 van de zomervakantie zijn op maandag t/m
donderdagen in de Blauw Withal elke dag verschillende
activiteiten (waarbij ze onder andere hulp krijgen van Ajax!).
In week 5 en 6 organiseert de afdeling sport van de gemeente
van maandag t/m woensdag sport uitjes zoals BMX,
zwemmen en kanoën.
Let op:
Voor deze sport activiteiten is ook vooraf online inschrijven verplicht.
Via onderstaande link kan je je kinderen inschrijven:
https://www.amsterdam.nl/nieuws-stadsdeelwest/zomer-sportdagen-west/?reload=true

Muziek/dans/theater
Gek op muziek, dans en/of theater? Ben je tussen de 7 en 12
jaar? Ga creatief uit je bol met de Aslan Zomerschool. Bij de
Zomerschool werk je in de laatste week van de
zomervakantie (10-14 augustus) iedere dag aan andere
skills. Van capoeira tot dj en van percussie tot streetdance.
Je kunt de Aslan Zomerschool volgen op locatie West,
Corantijnstraat 9 of locatie Nieuw-West, Louis Bouwmeesterstraat
214. Bij Nieuw-West is nu nog plek.
Met stadspas is dit gratis. Normale kosten: EUR 150,- voor de hele week.
Zie: https://www.aslanmuziek.nl/cursus/aslan-zomerschool/

Kunst
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Gedurende alle weken van de zomervakantie 2020
kunnen kinderen tussen de 6 en 15 jaar deelnemen
aan verschillende kunstactiviteiten waarin zij onder leiding van een professionele
kunstdocent samenwerken bij de Kinderakademie van Ateliers Westerdok in Amsterdam.
Er is keuze tussen een Zomer Kunst Kamp van 2,5 dag of voor een Zomer Kunst Workshops
van een halve dag. Er kunnen ook combinaties van het aanbod gemaakt worden, zodat je
een eigen zomerprogramma kunt samenstellen.
In een Zomer Kunst Kamp kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar een halve week
deelnemen aan een groter project waarin zij onder leiding van een professionele
kunstdocent samenwerken. Ieder kamp heeft een specifiek project met een eigen thema.
Kinderen doorlopen als groep gedurende het kamp
het gehele creatieproces, van idee, tot schets, tot
uitvoering en presentatie.
In een Zomer Kunst Workshop kunnen kinderen
tussen de 6 en 15 jaar deelnemen aan één of
meerdere workshops van 2,5 uur per workshop op
een ochtend of middag. Er is mogelijkheid tot
overblijf. Het gehele aanbod van de Zomerkunstactiviteiten is te vinden op:
https://www.kinderakademie.nl/zomervakantie-2020-kinderen-jongeren-kunstactiviteiten/
• Een Zomer Kunst Workshop van 2,5 uur is 45 euro per workshop.
• Een Zomer Kunst Kamp van 2,5 dagen is 250 euro per week.
Kinderen in bezit van een stadspas met een geldige actie worden deels gesubsidieerd door
de Gemeente Amsterdam.
Er zijn 2 stadspas acties:
• Actie 1: 4 Zomer Kunst Workshops a 2,5 uur naar keuze (met mogelijkheid tot
overblijf bij 2 workshops op 1 dag) voor 5 euro.
• Actie 2: 1 Zomer Kunst Kamp van 2,5 dagen voor 10 euro.

ZOMERDIP - blijven lezen!
Het is bijna zomervakantie. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen die tijdens de
zomervakantie thuis niet blijven lezen 1 à 2 AVI-leesniveaus kunnen terugvallen. Dit wordt
‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is daarom extra belangrijk om ook in de
zomervakantie dagelijks thuis te blijven lezen (en voorlezen).

Tip 1: Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Ook tijdens de zomervakantie gratis veel boeken blijven lenen bij
de OBA!! Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden en boeken
lenen. OBA locaties in de buurt van De Roos zijn:
• OBA Bos en Lommer: Bos en Lommerweg 233
• OBA Mercatorplein: Mercatorplein 89
• OBA Staatsliedenbuurt: Van Hallstraat 615
• OBA de Hallen: Hannie Dankbaarpassage 10
Zie voor openingstijden en diverse (voor)lees activiteiten in de OBA: http://www.oba.nl/
Tip 2: De VakantieBieb-app
Kinderen (en ouders) kunnen natuurlijk ook digitale boeken lezen op een tablet. In de
VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket. De VakantieBieb app is beschikbaar
tot en met 31 augustus. Zie: www.vakantiebieb.nl/jeugd
En: https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
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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

