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Postadres
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Vrijdag 1 november 2019

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 29 november 2019:
Datum

Activiteit

Maandag 4 november 2019

- Week van Respect
- Meedraaiweek ouders

Woensdag 6 november

- Landelijke onderwijsstaking, school dicht

Donderdag 7 november

- Groepen 5 t/m 8: Gastspreker i.v.m. Week van Respect

Vrijdag 8 november

- Groep 7: Bezoek Rijksmuseum

Maandag 11 november

- Deze week: Oudergesprekken groepen 2 t/m 8
- Groep 7: Schooltuin les
- Groep 8: Kunstenaar in de klas
- Groep 1/2: Sint Maarten viering
- Groep 7 & 8: Start mentoring project

Woensdag 13 november

- Start EU-schoolfruit programma

Vrijdag 15 november

- Groep 5/6 & NK3: Groepspresentatie (14:00 uur)

Zondag 17 november

- Sinterklaas komt aan in Nederland

Maandag 18 november

- Start Sinterklaas periode op De Roos
- Start Baasthema 3: Praten & luisteren
- Groep 7: Schooltuin les
- Laatste les NSA “Sieraden maken” en “Droomhuizen”

Woensdag 20 november

- Ouders groepen 1 t/m 4 en NK1: Sint feesthoedjes maken
- Groep 8: JINC bliksemstage

Vrijdag 22 november

- Studiedag leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij

Maandag 25 november

- Schoolfotograaf op school

Woensdag 27 november

- Groepen 1 t/m 4 en NK1, NK2 en NK3: Schoen zetten
- Groep 3/4: Bezoek bibliotheek

Vrijdag 29 november 2019

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken (09:00 uur), geef het door!
- Roosblaadje 4 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
In de week van 4 november heeft u als ouders/verzorgers weer de kans om mee te draaien
in de klas van uw kind(eren). U kunt deze week een aantal lessen meemaken in de klas. De
leerkrachten hebben bij hun klas intekenlijsten hiervoor opgehangen. Hierdoor krijgt u en
goed beeld van wat er in de klas gebeurt en kunt u de verhalen van uw kinderen (nog) beter
begrijpen.
We willen u eraan herinneren dat ‘s-ochtends de deuren om 08:28 uur sluiten en ’smiddags om 12:58 uur. Dus kom op tijd!
Vanaf komende week hebben we een geactualiseerde website voor De Roos. Dit was nodig
omdat de huidige website niet meer aan de privacy eisen van deze tijd voldeed. Het adres
van de website blijft hetzelfde.
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Op woensdag 6 november is de school vanwege een staking gesloten. U heeft hierover een
mail ontvangen. Als u hierover nog vragen hebt, loop dan even bij mij binnen.
Vanaf woensdag 13 november doen we weer mee met de EU-schoolfruit actie. Dit is
meteen een mooie aanleiding om weer extra aandacht te vragen voor het trakteren bij de
verjaardag van uw kind. Als uw kind op school trakteert, zorg er dan voor dat dit een
gezonde traktatie is. Dat betekent: fruit, groente, noten etc. en dus geen snoep, chocola,
cake, chips of andere traktaties die (teveel) suiker, zout of vet bevatten.
De vriendin (Ellis) van meester René uit groep 8 is op donderdag 17 oktober bevallen van
een gezonde prachtige zoon: Hidde Ferre. Van harte gefeliciteerd!!

Informatie voor alle ouders
EU SCHOOLFRUIT - START 13 NOVEMBER
OBS de Roos doet weer mee aan EU-Schoolfruit. Vanaf
13 november t/m 17 april 2020 krijgen de kinderen op
school gratis drie stuks groente en fruit per week. De
fruitdagen worden woensdag, donderdag & vrijdag.
Meer info, zie hier:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EUSchoolfruit/Voor-ouders.htm
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief voor ouders via: www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

VERKEERSAMBASSADEURS GEZOCHT
In de extra bijlage bij deze nieuwsbrief staat een oproep voor verkeersambassadeurs. Als
verkeersambassadeur heb je een belangrijke taak bij het signaleren van verkeersonveilige
situaties in de buurt en het vergroten van de betrokkenheid van andere ouders bij het
verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding thuis. Laat het ons vooral weten als u als ouder
hiervoor belangstelling heeft.

WEEK VAN RESPECT 4 - 8 NOVEMBER
Op maandag 4 november start de nationale Week van Respect.
Zie voor meer informatie: http://www.weekvanrespect.nl/
Het thema is: Alles is gekleurd. Op De Roos geven we tijdens
deze week ook speciale lessen rond dit thema. Tijdens de lessen
bekijken we de positieve kant van het hebben van verschillende
meningen, want als we allemaal hetzelfde vonden, zou de wereld
een heel saaie bedoeling worden. Elke mening heeft als het ware
zijn eigen kleur. Op donderdagochtend 7 november komt er in de bovenbouw ook een
gastspreker op bezoek.

START BAASTHEMA 3: PRATEN & LUISTEREN
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Maandag 18 november start het 3e baasthema van dit schooljaar; praten en luisteren.
Tijdens dit thema hebben we het over communicatie.
Conflicten ontstaan vaak vanuit slechte communicatie en
bestaande conflicten kunnen erger worden van slechte
communicatie. Goed kunnen communiceren staat
daarom centraal bij het oplossen van conflicten,
bovendien zijn communicatieve vaardigheden nodig om
het sociale klimaat in de klas en op school te versterken.
De kinderen leren goed te luisteren, laten zien dat ze
luisteren, iets kunnen samenvatten, letten op nonverbale communicatie, duidelijk zijn in wat je wilt en wat je niet wilt, enz.

OVERBLIJF LUNCHPAUZE (TSO)
Vanuit onze alles-in-één schoolpartner AKROS is er elke lunchpauze een overblijf
coördinator op school aanwezig. Haar naam is Zekiye. Voor vragen over het verloop van de
overblijfpauze kunt u met Zekiye contact opnemen. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag aanwezig op school van 11:45 - 13:15 uur. Als u haar telefonisch wilt spreken,
kunt u tijdens bovengenoemde tijd bellen met school en naar Zekiye vragen. U kunt haar
ook mailen via: tsoderoos@akros-amsterdam.nl
Onderstaand ziet u de tarieven per maand:
 4 dagen per week:
€ 35,20
 3 dagen per week:
€ 26,40
 2 dagen per week:
€ 17,60
 1 dag per week:
€ 8,80
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor de TSO een 5-strippenkaart contant te kopen
bij Zekiye. De prijs van de strippenkaart voor 5x overblijven is € 15,-. Dit is wel veel duurder
dan een contract. Losse TSO-kaartjes voor één keer overblijven kunnen niet gekocht
worden.
Voor het beëindigen van uw overblijfcontract of voor andere vragen over de betalingen van
de overblijf kunt u bellen of mailen met het centraal bureau van AKROS via 020 - 261 05 00
of tso@akros-amsterdam.nl. Dat gaat niet via school en niet via Zekiye.
Houdt er rekening mee dat als u uw overblijfcontract wilt beëindigen dat u dit zelf moet
aangeven bij AKROS (dus niet bij school). En dat er een maand opzegtermijn is.

Informatie uit de groepen
GROEP 1/2
Wat beleven we veel plezier aan de herfst. We zijn naar het Erasmuspark geweest om
bladeren en eikels te zoeken. Ook hebben we een bezoek gebracht aan de Slatuinen. In de
klas hebben we een echte herfstwinkel. Heeft u al kastanjes en spinnen gekocht?
Maandag 11 november is het Sint Maarten. We zoeken nog 2 ouders die de middag
kunnen helpen. De kinderen van groep 1/2 lopen dan in groepjes langs diverse tafeltjes in
en om het schoolgebouw om hun lampion te laten zien en een liedje te zingen.
Over een paar weken komt Sinterklaas alweer naar Nederland. Vanaf maandag 18
november gaan we het in de klas hebben over Sinterklaas.

GROEP 3/4
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De afsluiting van ons thema VERVOER was een gezellige start van de herfstvakantie! En nu
zijn we al enthousiast begonnen met ons nieuwe thema FEEST. Met de verjaardagen die we
al vierden en de feesten die de komende tijd op het programma staan moet dat wel een
top-thema worden. We hebben er al super veel zin in en er komen veel ideeën vanuit de
kinderen. We gaan er een FEEST van maken...........wordt vervolgd.
Dat groep 3 nu met lijn 3 werkt over het thema “Smakelijk eten” past hier natuurlijk mooi
bij. Groep 4 werkt met staal over ”klein” (over kleine diertjes, jonge dieren,
verkleinwoorden)
Op onze agenda staat op woensdag 27 november een bezoek aan de bibliotheek (9:1510:45 uur). We gaan spelen met woorden. Zijn er 2 ouders die mee kunnen/willen? Dat zou
fijn zijn.

GROEP 5/6
We hebben een heerlijke dag gehad toen we “de onbekende schipper” op zijn schip
bezochten. Op onze presentatie van vrijdag 15 november ziet u er meer van en hoort u er
meer over.
En natuurlijk bezochten we Cinekid. De wandeling alleen al was gezellig en meteen daarna
volgde onze presentatie van IPC aan veel ouders. Ook bezochten we Ela thuis. Gelukkig is zij
na de herfstvakantie alweer op krukken naar school gekomen.
Woensdag 4 december bezoeken we nog de bibliotheek Mercatorplein. We zoeken nog
een ouder die mee gaat.
Ondertussen werken de kinderen hard, betrokken én met veel plezier, dat valt de mensen
die onze klas bezoeken echt op.
Ennuh… willen de laatste 5 ouders zich nog inschrijven voor de novembergesprekken?

GROEP 7
Op vrijdag 8 november gaan we naar het Rijksmuseum om een workshop te volgen over
Rembrandt. We zoeken nog ouders om mee te gaan.
Voor IPC zijn we opzoek naar kunstboeken. Van Banksy tot ballet, van grotschilderingen tot
graffiti, het maakt niet uit, als het maar kunst is. Boeken met veel plaatjes zijn vooral
welkom. Hebben jullie iets thuis? Dan willen we het graag lenen.
Volgende week is weer de meedraaiweek, voor meer informatie kun je op Parro kijken of
even langskomen.

Vanaf 11 november starten we ook met de voortgangsgesprekken. De lijst om in te tekenen
hangt op de deur. We zijn niet op alle tijden beide aanwezig voor het gesprek. Vind je het
dus fijn als beide leraren bij het gesprek zijn, overleg dan even met ons wat een geschikte
tijd is.

GROEP 8
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Donderdagavond 17 oktober zijn Ellis en ik de trotse ouders van Hidde Ferre Stoeten
geworden, we maken het allen goed!
Maandag 11 november komt kunstenaar Maarten Bel in de klas. Hij werkt samen met het
van Gogh museum. De workshop gaat over ‘Wie ben jij?’ en ‘Hoe wil je dat anderen jou
zien?’. Aan de hand van deze workshop maken de leerlingen portretten van zichzelf die aan
het eind van de workshop door een fotograaf zullen worden vastgelegd. Deze portretten
zullen zijn de tentoonstelling ‘in the picture’, die opent in februari, in het Van Gogh
Museum worden getoond. Ik geef de kinderen een toestemmingsformulier mee voor het
gebruik van de foto’s door het van Gogh museum.
Woensdag 20 november gaan we meedoen aan de Bliksemstage van JINC. We gaan in
kleine groepen bij twee bedrijven langs. Wat fijn dat er al begeleiding is! De informatie
hierover volgt zo spoedig mogelijk.
Volgende week vrijdag 8 november ben ik jarig, we zullen die dag een feestje vieren met
elkaar! Aangezien het ook meedraaiweek is, zullen die dag de meedraailessen komen te
vervallen. Op de deur van de klas kunt u zich inschrijven voor de meedraailessen!

NIEUWKOMERS - NK1, NK2 EN NK3
De afgelopen weken hebben we aan het thema vervoer gewerkt en veel nieuwe woorden
geleerd. We starten maandag 4 november met het nieuwe thema wonen. En maandag 25
november beginnen we met het thema Feest.
In de week van 4 november is het meedraaiweek. U kunt dan een kijkje komen nemen in de
klas. Er hangen hiervoor intekenlijsten bij de klassen.
Vrijdag 15 november heeft de groep NK3 om 14:00 uur hun groepspresentatie (samen met
groep 5/6). Komt u kijken in de speelzaal beneden?

