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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 t/m 27 september: 

Datum  Activiteit 

Maandag 2 september - Groep 7 & 8: Kamp Texel 

- Groep 5, NK1, NK2 en NK3: schoolzwemmen 

Dinsdag 3 september - Groep 7 & 8: kamp Texel 

Woensdag 4 september - Groep 7 & 8: kamp Texel 

Donderdag 5 september - Groep 7 & 8: vrije dag na kamp 

Maandag 9 september - Groepen 1 t/m 8: Ouderavond (19:15 - 21:00 uur) 

- Groep 7: Schooltuinen 

- Groep 5, NK1, NK2 en NK3: schoolzwemmen 

Donderdag 12 september - Aanmeld deadline naschoolse activiteiten 

Vrijdag 13 september - Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een 

basisschool zoeken (09:00 uur), geef het door! 

Maandag 16 september - MR-vergadering (19:30 uur) 

- Groep 7: Schooltuinen 

- Groep 5, NK1, NK2 en NK3: schoolzwemmen 

Woensdag 18 september - Groep 7: Bezoek NEMO 

Maandag 23 september - Startweek naschoolse activiteiten AKROS 

- Groep 1/2: Bezoek bibliotheek 

- Groep 7: Schooltuinen 

- Groep 5, NK1, NK2 en NK3: schoolzwemmen 

Donderdag 26 september - Alle groepen: studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 27 september - Roosblaadje 2 wordt per e-mail verstuurd naar alle ouders 

 
DIRECTIE 
We zijn weer begonnen! Afgelopen maandag om 08:15 uur hebben we na een heerlijke 

vakantie de schooldeuren weer geopend. Het was hartverwarmend om de kinderen en u te 

mogen begroeten. Ondanks de warmte was de sfeer vrolijk en energiek. Zowel de kinderen 

als het team hadden (en hebben) er weer veel zin in. 

 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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We zijn weer op zoek naar klassenouders, ouders voor de ouderraad en/of ouders die bij 

bepaalde activiteiten willen helpen. Nu komt veel werk neer op de schouders van een klein 

aantal ouders. Als we allemaal meehelpen dan is het voor iedereen te doen: vele handen 

maken licht werk! Dus schroom niet, meldt u aan bij de leerkracht, bij Floor of bij mij zodat 

we samen een mooi jaar van maken. 

 

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van juf Jannie. Zij gaat van 

haar pensioen genieten. Ook hebben we afscheid genomen van muziekjuf Titia, beeldende 

vorming juf Carlijn en juf Simone. We bedanken ze voor alles wat ze voor de kinderen van 

De Roos hebben gedaan en wensen ze veel succes in de toekomst. 

Nieuw zijn dit jaar: 

 Manouk Sekrève, zij staat vijf dagen per week voor groep ‘nieuwkomers 2’; 

 Nicoline Bernard, zij zal de extra begeleiding voor de kinderen van De Roos 

coördineren en deels zelf doen en vanaf november 3 dagen per week voor groep 

nieuwkomers 1 staan; 

 Yara de Graaf, zij zal op dinsdag de BEVO lessen geven; 

 Onur Kaletas, hij zal de muzieklessen op de vrijdag verzorgen en de talentenband 

begeleiden; 

 Hilda Buitelaar, zij zal drie dagen per week de nieuwkomersklassen ondersteunen.  

Bij deze heten we ze van harte welkom en wensen ze veel plezier bij ons op De Roos 

 

Maandag 9 september is er voor de reguliere groepen 1 t/m 8 weer een ouderavond op De 

Roos. We zullen ons als team voorstellen. We vertellen u kort iets over de ontwikkelingen 

op De Roos en de plannen voor het nieuwe Kindcentrum (IKC). Daarna krijgt u in de klassen 

van de groepsleerkrachten informatie 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 uit voor 

deze ouderavond. De inloop is vanaf 19:15 uur en we starten om 19:30 uur in de speelzaal 

beneden. De eindtijd zal rond 21:00 uur zijn. 

 

Algemene informatie voor alle ouders 
VEEL INFORMATIE (EN LEUKE FOTO’S!) UIT DE GROEPEN WORDT DOOR 

DE GROEPSLEERKRACHTEN GEDEELD VIA DE APP PARRO EN NIET 

ALTIJD VIA DEZE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF. 

DUS ZORGT U A.U.B. DAT U DE GRATIS APP PARRO HEEFT 

GEACTIVEERD OP UW TELEFOON EN KIJKT U HIER A.U.B. OOK 

GEREGELD IN OM NIETS TE HOEVEN MISSEN. DE LEERKRACHT HEEFT U 

EEN UITNODIGING HIERVOOR VERSTUURD OF KAN U DEZE OPNIEUW 

E-MAILEN. WE MOETEN DAN WEL UW JUISTE E-MAIL ADRES WETEN. 

Via deze website kunt u meer uitleg vinden over de App: https://parro.education/ouders/ 

 

VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN VERLOF 
Alle vakanties en vrije dagen staan in de agenda van de App Parro. 
Mocht u om speciale belangrijke redenen (zoals een huwelijk binnen uw familie) verlof 

moeten aanvragen voor dagen buiten de reguliere vakanties, dan kunt u twee soorten 

verlof aanvraagformulieren opvragen bij de directeur (Gert) of bij de management 

assistent (Floor) en deze na invullen weer inleveren bij de directeur. Dit moet in principe 

minimaal 6 weken voordat het verlof start. 

https://parro.education/ouders/
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THEMA BAAS IN EIGEN SOAP 
We zijn gestart met het Baasthema 'Onze Klas'. Dit thema staat in het teken van elkaar en 

de klas (beter) leren kennen. Met behulp van werkvormen creëren we een sfeer in de klas 

waarin iedereen zich voelt opgenomen en gewaardeerd. We hebben het over de 

overeenkomsten en verschillen die we hebben. Ook leren we de leerlingen dat ze 

medeverantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in de klas. 

 

GEZOND ETEN EN DRINKEN MEE NAAR SCHOOL 
De Roos werkt met u als ouders en met diverse instanties graag aan een gezonde school. 

We willen u daarom nogmaals verzoeken om alleen gezonde tussendoortjes en drankjes 

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. 

 
TSO (OVERBLIJF VAN AKROS) 
Zekiye van AKROS is dit schooljaar weer het 

aanspreekpunt voor de TSO. Zekiye is elke dag vlak voor 

en ook tijdens de overblijf (12:00 -13:00 uur) op school aanwezig. Zij is de coördinator van 

de TSO. Voor inhoudelijke vragen, wensen en opmerkingen over de TSO is zij te bereiken 

via: tsoderoos@akros-amsterdam.nl en via: 06- 253 74 564. 

Voor vragen over het aanmeldformulier, contracten en betalingen kunnen ouders op alle 

werkdagen langskomen op het Centraal Bureau van AKROS op Balboastraat 20-B4, bellen 

met 020-5893300 of mailen naar tso@akros-amsterdam.nl. Dit gaat dus niet via Zekiye. 

 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Aanmelden voor de naschoolse activiteiten kan nog tot 12 september via: 

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/  

Let op: als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is, gaat er geloot worden. Aanmelden 

is nog geen garantie op een plek.  Zie voor meer info de e-mail van 27 augustus jl. 

 

Informatie uit de groepen 
 

GROEP 1/2 
De eerste schoolweek van het jaar zit er alweer op. Wat is het gezellig in de klas. We 

hebben veel binnen en buiten gespeeld. We zijn ook al in de grote gymzaal geweest. Op 

donderdag krijgen we gymles van meester Jeroen. We mochten op de trampoline en deden 

leuke spelletjes. 

Denken jullie aan de gymschoenen. De gymschoenen mogen op school blijven in de 

luizenzak. 

Op donderdag en vrijdag loopt Juf Esmanur stage bij ons in de klas. 

We gaan dit jaar weer veel dingen ontdekken. We starten volgende week met ons eerste 

thema. We gaan het hebben over voertuigen. Over welk(e) voertuig(en) we het gaan 

hebben is nog niet bekend. Dat gaan we namelijk met elkaar beslissen. 

Maandag 23 september brengen we een bezoek aan de bibliotheek.  

mailto:i.steeman@akros-amsterdam.nl
mailto:tso@akros-amsterdam.nl
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
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GROEP 3/4 
Het was een warme start...en wat is er al hard gewerkt !!!   

Er zijn zoveel nieuwe dingen om te ontdekken en mee om te leren omgaan, voor groep 4 de 

taal methode “Staal” en voor groep 3 “Lijn 3” (groep 3 kan al : r , d, rik , en , daan lezen) Het 

thema is “De nieuwe groep”, dat kan natuurlijk niet anders. Het is ook even wennen om 

met elkaar - en twee juffen - te werken 😊.  We hebben al met elkaar afgesproken hoe we 

met elkaar omgaan. Dat ziet u al op onze deur.  Het wordt vast een gezellig schooljaar. 

 

GROEP 5/6   
Een heerlijke start van het schooljaar. Ik heb met de kinderen gedeeld hoe we het komend 

schooljaar samen kunnen leren en ontdekken, hoe we elkaars talenten kunnen gebruiken 

en hoe we daar samen over kunnen nadenken. Wat snappen ze dat goed en wat wordt er 

veel gedaan, gewerkt en gedeeld, zelfs in de hele heeeete middagen waren de kinderen 

zeer betrokken!!! 

Het onderwerp van IPC is ontdekkingsreizigers en avonturiers, zo voelen de kinderen zich 

ook, als ze bedenken oude plekken van de school te willen ontdekken, maar ook zijn ze in 

de geschiedenis gedoken van duizenden jaren geleden... Als u in bibliotheek bent, neem 

dan boeken mee over dit veelzijdige onderwerp! 

O ja, a.s. maandag gaat (alleen) groep 5 voor het eerst naar het zwembad. 

 
GROEP 7 
Het belooft een mooi jaar te worden vol leuke uitjes. Natuurlijk beginnen we met het 

schoolkamp op Texel. Tot oktober gaan de kinderen nog elke maandagochtend van 8:30 tot 

11:00 uur werken in hun schooltuin.  

Later in het jaar ligt ook nog een debatbattle en een mooi filmproject in het vooruitzicht. 

Voor IPC zullen we regelmatig een dag op excursie gaan. Om te beginnen gaan we 

woensdag 18 september naar Nemo om een workshop techniek te volgen. Hou er vast 

rekening mee dat we dan pas rond 14:00 uur weer op school zijn.  

Ook voor culturele uitjes is veel aandacht dit jaar. Tijdens de Kinderboekenweek bezoeken 

we het OBA-theater en we zijn ook weer aanwezig op het Cinekid festival. Een hoop om 

naar uit te zien dus dit jaar! 

 

GROEP 8 
Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar zet onderstaande datum alvast in je agenda 

als je je wil oriënteren op de mogelijkheden van middelbare scholen voor na groep 8. In 

januari en februari komen er nog veel andere momenten waarop dit ook kan want dan zijn 

er open avonden op alle voortgezet onderwijsscholen. Half november komt er uitgebreide 

informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs tijdens een ouderbijeenkomst in 

groep 8, de datum volgt z.s.m. 

Op 1 november om 16:00 uur is er de Amsterdamse Scholenbeurs in de Johan Cruijff 

Arena. De scholenbeurs is bedoeld voor kinderen uit groep 8 en ouders/verzorgers. Zij 

kunnen zich bij standjes vast oriënteren op het uitgebreide voortgezet onderwijsaanbod 

dat Amsterdam rijk is. De scholenbeurs opent op 1 november haar deuren om 16:00 uur en 

sluit op 2 november om 18:30 uur. 

 

 



 

Pagina 5 

NIEUWKOMERS: NK1, NK2 EN NK3 
Het schooljaar is weer begonnen! We hebben allemaal een fijne start gemaakt. Juf Manouk 

is nieuw bij de nieuwkomersgroepen en stelt zich graag even aan u voor: 

Beste ouders,  

Graag stel ik mezelf even aan jullie voor. Ik ben Manouk Sekrève, 29 jaar oud en sinds 

augustus werkzaam bij OBS de Roos. Hiervoor werkte ik op een basisschool in Amsterdam 

Geuzenveld. Ik heb alweer 6 jaar ervaring in het onderwijs. De taalontwikkeling bij kinderen 

vind ik erg interessant. In een relatief korte periode begrijpen kinderen al zoveel! Ik kan echt 

blij worden van die groei! Daarom vind ik het werken met nieuwkomers ook extra leuk!  

Ik ben een gedreven leerkracht met een warm hart! Ik vind het belangrijk dat kinderen met 

veel plezier naar school komen en een veilige plek krijgen in de klas.  

Mocht u nog vragen hebben, kom gerust bij me langs in NK2.  

Met vriendelijke groet, Manouk Sekrève 

 

Er zijn veel nieuwe kinderen begonnen deze week bij ons op school. Welkom: 

 NK 1: Ghazal, Maria, Nomalanga, Edison, Izel, Minah & Habiba 

 NK 2: Daniel, Amro, Fatma, Ian, Roeslan, Kajus, Alice & Ada 

 NK 3: Alice, Subasna, Cai, Charlie, Tadzio, Lucy & Moustafa 

 

Welke juf staat er op welke dag voor de klas? 

 NK 1: Maandag, dinsdag en woensdag Juf Marlies. Donderdag en vrijdag juf 

Marleen; 

 NK 2: Alle dagen: juf Manouk; 

 NK 3: Dinsdag, woensdag en donderdag juf Heavenly. Maandag en vrijdag juf 

Marienke. 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we les van 8:30 tot 12:00 uur en van 

13:00 tot 14:45 uur. Op woensdag zijn we om 12:30 uur klaar. 

 

We zijn in de klas begonnen met het thema ‘Lichaam en kleding’. 

 

We eten en drinken gezond. Dit betekent dat de kinderen water drinken. Voor de kleine 

pauze graag wat fruit. Voor de grote pauze ook graag een gezonde lunch: boterhammen, 

salade etc. Géén snoep, koek, chips op school. 

 

Op dinsdag hebben de kinderen gym van meester Jeroen. Zorgt u dat de kinderen dan gym 

kleren meenemen naar school?  

 

Op maandagmiddag gaan we naar zwemles. We vertrekken 13:15 uur en zijn pas weer om 

15:00 uur op school! Alle kinderen moeten zwemkleding en een handdoek meenemen, 

liefst in een plastic tas. Kinderen die geen zwemkleding mee hebben, kunnen niet mee 

zwemmen! 

 

De ouderavond van 9 september is niet voor de ouders van de Nieuwkomers. De ouders 

van de Nieuwkomers krijgen persoonlijk een uitnodiging voor een individueel gesprek door 

het jaar heen. De kinderen die net nieuw op school zijn gestart, ontvangen deze uitnodiging 

binnen een paar weken. 
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Nieuws van De Praatmaat Groep (logopedie) 

 
 

Ook komend schooljaar bestaat er weer de mogelijkheid om uw kind logopedische therapie 

te laten volgen op school. De Roos heeft deze zorg weer uitbesteed aan De Praatmaat 

Groep. Net zoals vorig schooljaar, zal ik iedere vrijdag op school aanwezig zijn. Ik verzorg 

zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, 

stem, mondmotoriek en gehoor. Voor vragen en/of advies kunt u geheel vrijblijvend bij mij 

terecht. Kom gerust eens langs! 

Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of specialist.     

Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw 

zorgverzekeraar. Voor meer informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de 

website: www.depraatmaatgroep.nl. 

Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier (verkrijgbaar op school) of online 

via de website, of door contact op te nemen mij:   

Lisanne van Dueren den Hollander lisanne@depraatmaatgroep.nl  

06-15175198 

Hopelijk tot ziens!   

DE PRAATMAAT GROEP  info@depraatmaatgroep.nl  

06-12988729 

 

Nieuws van Kind & Motoriek (kinderfysiotherapie) 

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Ook dit schooljaar zal er namens Kind en 

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 grove- als fijne motoriek.  Op “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 
 

mailto:lisanne@depraatmaatgroep.nl
mailto:info@depraatmaatgroep.nl
mailto:eline@kindenmotoriek.nl

