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Belangrijke data komende periode t/m 10 januari 2020:
Datum

Activiteit

Maandag 2 december 2019

- Groep 8: Workshop Maarten Bel (van Gogh)

Dinsdag 3 december

- Mambo beweegtest
- NSA Upcycle junior: laatste les en presentatie/markt

Woensdag 4 december

- Groep 5/6: Bezoek bibliotheek Mercatorplein

Donderdag 5 december

- Sinterklaas viering

Vrijdag 6 december

- De hal in kerstsfeer brengen, welke ouders helpen mee?

Maandag 9 december

- NSA Freerunnen: Laatste les

Dinsdag 10 december

-

Woensdag 11 december

- Ouderinloop Selma Bouchahda (zie info in nieuwsbrief)

Donderdag 12 december

- Laatste lessen 1e blok donderdagmiddag circuit

Vrijdag 13 december

- Groep 5/6: Bezoek Rijksmuseum
- Groep 7 & 8: Groepspresentatie

Maandag 16 december

- MR-vergadering

Dinsdag 17 december

-

Woensdag 18 december

-

Donderdag 19 december

- Kerstdiner in de klas / ouderborrel beneden (18:00 uur)

Vrijdag 20 december

- Alle groepen: Vanaf 12:00 uur vrij, geen lessen meer

Zaterdag 21 december 2019
t/m zondag 5 januari 2020

- Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 6 januari

- Eerste schooldag na de kerstvakantie

Donderdag 9 januari

- Start 2e blok donderdagmiddag circuit

Vrijdag 10 januari 2020

- Groep 7: Info ochtend voor ouders over filmproject
- Roosblaadje 5 wordt verstuurd naar alle ouders

DIRECTIE
Het kalenderjaar loopt alweer teneinde. Donderdag vieren we Sinterklaas en twee weken
later volgt het kerstdiner en daarna de kerstvakantie. Het is een gezellige en mooie periode
in het jaar. Ik wil u bij deze van harte uitnodigen om tijdens het kerstdiner van de kinderen
op school te blijven om samen met andere ouders te praten, iets te eten en te drinken.
Samen zorgen we voor een gezellige sfeer!
Op donderdag 12 december ronden de kinderen het eerste deel van het
donderdagmiddagcircuit af. Het programma bestond uit kleuterjudo, theatervormgeving,
Streetrun, robots maken, programmeren, sieraden maken, modeontwerp, tekenen,
schilderen, beeldhouwen etc. De kinderen hebben veel nieuwe dingen ontdekt en daar ook
weer veel van geleerd. Vanaf donderdag 9 januari starten we weer een nieuwe ronde
waarop de kinderen kunnen inschrijven.

SINT BEZOEK 5 DECEMBER
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De spanning stijgt bij ons op school want het is bijna zover...
Donderdag 5 december krijgen we hoog bezoek; Sinterklaas komt dan naar De Roos. De
kinderen worden uiterlijk 08:30 uur (eerst) in de klas verwacht. Snel daarna zal Sint
arriveren op het Reinier Claeszenplein. Ouders die het leuk vinden om daarbij aanwezig te
zijn, zijn van harte welkom op het plein! Donderdag 5 december is de schooldag verder
gewoon tot 14:45 uur. De kinderen zijn dus niet eerder uit.

HAL VERSIEREN 6 DECEMBER EN KERSTDINER 19 DECEMBER
Na de Sint volgt meteen het kerstfeest... Vrijdagochtend 6
december gaat de ouderraad -met hopelijk de hulp van andere
ouders- weer de kerstboom in de hal neerzetten en de hal in
kerstsfeer brengen. Kom die ochtend vooral de ouderraad
meehelpen als u kunt!
Ook hebben alle kinderen op donderdag 19 december van 18:00
uur tot ongeveer 19:00 uur weer een kerstdiner in de eigen
groep. De inloop is vanaf 17:50 uur. Thuis maken alle kinderen
samen met u zelf iets te eten voor de eigen groep. Binnenkort worden hiervoor
intekenlijsten opgehangen per groep om te voorkomen dat iedereen hetzelfde type eten
meeneemt.
Het verzoek is om zoveel mogelijk rekening te houden met gezond en
halal eten. Vraag ook even na bij de eigen groepsleerkracht of er
bijvoorbeeld kinderen met een allergie zijn in de groep.
Het verzoek aan de ouders is ook om hun kind voor het kerstdiner een
eigen bord, bestek en beker mee te geven met daar duidelijk de naam
op geplakt (bijv. handig met leukoplast). Dit scheelt veel afval en is
natuurlijk beter voor het milieu.
Ouders kunnen, nadat ze hun kind naar de klas hebben gebracht, met elkaar van 18:0019:00 uur even borrelen en een klein (borrel)hapje eten tot het diner van de kinderen is
afgelopen. Fijn als u ook wat extra te eten mee kunt nemen voor bij deze ouderborrel. De
ouderraad bereidt dit alles voor en koopt ook de sapjes en het fris in voor de ouders en de
kinderen. Hierbij kunt u ook altijd meehelpen als u wil. Neem dan vooral contact op met de
ouderraad via: or@obs-deroos.nl.

WOENSDAG 11 DECEMBER OUDERINLOOP SELMA BOUCHAHDA
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Ik stel me graag (opnieuw) aan jullie voor: mijn naam is Selma Bouchahda en ik ben
werkzaam bij Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening als
Geldcoach en Sociaal Raadsvrouw. Combiwel is een grote
welzijnsorganisatie in de buurt. Wij hebben éénmaal in de 2
weken op de woensdagochtend een inloop voor ouders in de
ouderkamer van De Roos.
Ouders kunnen bij ons terecht met allerlei soorten vragen over:
Gemeentelijke voorzieningen (zoals de scholierenvergoeding of
stadspas), belastingen en toeslagen, Invullen van ingewikkelde formulieren, hulp bij
moeilijke brieven, het oplossen van kleine problemen of voor het aanvragen van een
sportfonds of cultuurfonds voor uw kind.
Ook geven wij trainingen over: financiële opvoeding, inkomstenbelasting, budgettrainingen,
ken uw zorgverzekering, gemeentelijke voorzieningen, ken je recht.
Woensdagochtend 11 december van 9:00 tot 10:30 uur ben ik weer aanwezig op school en
beantwoord graag jullie vragen.

Informatie uit de groepen
Veel informatie uit de groepen (en veel leuke foto’s van activiteiten) wordt alleen gedeeld
via de App Parro. Zorg dus vooral dat u deze gratis app op uw smartphone of tablet
activeert en deze app berichten geregeld leest. Zo mist u geen belangrijke school informatie
en leuke foto’s. Ook de belangrijkste data van de jaarkalender zijn te vinden via deze Parro
App in het Agenda menu.
De groepsleerkracht kan u (opnieuw) uitnodigen via uw persoonlijke e-mail adres met een
unieke koppelcode per groep (dus u krijgt voor elk kind een aparte code) voor het
(her)activeren van de app en het koppelen aan de juiste groepen.

GROEP 1/2
Wat een spannende tijd! Rommelpiet is in onze klas geweest. Wat een puinhoop had hij
van de klas gemaakt. Gelukkig had hij wel onze schoenen gevuld met een cadeautje.
Donderdag 5 december komt Sinterklaas in de klas. De kinderen zijn al druk aan het
oefenen met dansjes en liedjes om aan Sinterklaas te laten zien.
Vrijdag 6 december maken we in de klas meteen ruimte voor de kerstboom. Donderdag 19
december hebben we weer het kerstdiner in de klas. Meer informatie over het kerstdiner
volgt via Parro.

GROEP 3 /4
Deze week brachten we een leuk bezoek aan de bibliotheek op het Mercatorplein om
samen te spelen met woorden. Er werden gedichten voorgelezen maar we hebben ook zelf
gedichtjes gemaakt. We zijn hard aan het werk, niet alleen met de komende feesten >
Sinterklaas en Kerst, maar wij hebben ook plannen voor ons eigen klassenfeestje (wat
willen we, wat hebben we dan nodig , wat moeten we dan maken of organiseren). Ons
thema laten we gewoon in het nieuwe jaar nog even doorlopen 😉 en sluiten we af met
onze presentatie in januari.

GROEP 5/6
Het is genieten in groep 5/6. De kinderen zijn zó betrokken wat keuzes maken, werken en
onderzoeken betreft. Ze noemen de werktijd nu “familietijd”, omdat je samen bezig bent.
Je geeft en krijgt hulp en zo wordt iets dat je lastig vindt, een uitdaging.
Vrijdag 13 december gaan we naar het Rijksmuseum. Het is een pilot en we werden
speciaal gevraagd om dit uit te proberen en dan ook te leren van onze tips. We lunchen
samen, want komen niet voor 12 uur weer op school terug, maar.... we zoeken nog een
ouder mee gaat, laat het graag gáuw weten!

GROEP 7
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We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor onze presentatie over het thema kunst. De
leerlingen van groep 7 gaan laten zien welke kunsten zij beheersen en wat ze geleerd
hebben op school. De nadruk zal liggen op improvisatie.
Op vrijdag 13 december hebben wij de groepspresentatie. Kom vooral kijken!
Na de kerstvakantie starten we met ons filmproject. Heel spannend en leuk om bij elkaar
thuis te gaan filmen. Jullie hebben vast nog wel vragen. Kom dus vooral naar de ouder info
ochtend op vrijdag 10 januari.

GROEP 8
Aankomende maandag 2 december zal kunstenaar Maarten Bel een workshop geven in
groep 8. Hij gaat in deze workshop portretten maken met de kinderen, die in het van Gogh
museum komen te hangen. Wie wil dat nou niet?!
Op vrijdag 13 december hebben wij de groepspresentatie. U bent weer van harte welkom
om bij ons te komen kijken!

NIEUWKOMERS: NK1, NK2 EN NK3
Het thema binnen de Nieuwkomersgroepen is Feest. Een superleuk thema, helemaal omdat
er deze weken verschillende feesten zijn. Er zijn kinderen jarig en de kinderen hebben de
afgelopen weken het Sinterklaasfeest leren kennen. We hebben Sinterklaasliedjes
gezongen, schoen gezet en naar het Sinterklaasjournaal gekeken. De kinderen zijn het
erover eens dat het Sinterklaasfeest een leuk feest is! En over een paar weken is het alweer
Kerst. Dat gaan we natuurlijk ook vieren op school! Oud en Nieuw valt in de vakantie, daar
kunnen we hier jammer genoeg alleen maar over praten.

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur (OKA)
De OKA op De Roos is Jonne Korzilius. Zij is meestal woensdagochtend aanwezig op
school en bereikbaar via: j.korzilius@oktamsterdam.nl of 06-42360073)
KIES training voor kinderen van gescheiden ouders
KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen over
wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen
voor henzelf, de scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte
en plek om in een veilige omgeving samen met andere kinderen stil te staan bij alles wat de
scheiding met zich heeft meegebracht en hetgeen ze misschien nog steeds meemaken.
KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak
hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten
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en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het
(h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt
kinderen.
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige training voor
alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment
meemaken. Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen
beter vertellen waar ze zich zorgen over maken of hetgeen ze niet begrijpen. Kinderen en
ouders kunnen hierdoor werken aan voor hen best haalbare mogelijkheden.
Dinsdag 7 januari start de KIES training in West. Locatie: Basisschool De Meidoorn,
Chassestraat 59. Aanvang 15:15 uur - 16:30 uur. (1e 10 min. inloop).
Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 7 wekelijkse bijeenkomsten.
Maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 12
december. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op
kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het formulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur
van uw school (Jonne Korzilius). Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIES-coach
Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende deelnameformulier kunt u
mailen naar bovenstaand mailadres. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen
over KIES. Ook is op de site een fragment van het kinder tv-programma het Klokhuis te
bekijken waar u een impressie krijgt van KIES.

Stichting Meeleefgezin zoekt gezinnen die willen helpen
Stichting Meeleefgezin is een organisatie die een vrijwillige vorm van pleegzorg biedt. De
stichting zoekt vrijwillige gezinnen die 1 keer in de week een kind (0-5 jaar) van ouders met
psychische problemen willen laten meedraaien in hun gezin. Hierdoor wordt de ouder even
ontlast en is de kans groter dat het kind thuis kan blijven wonen.
Meer info, zie: www.meeleefgezin.nl

Nieuws van Kind & Motoriek
Het wordt met de dag kouder. Dit leidt tot vaker
binnen blijven en minder buitenspelen. Toch kun je
binnen ook goed bewegen!
Tips om de grove motoriek ook binnen te
stimuleren:
 Als je naar de wc bent geweest, ga je springend terug naar de woonkamer;
 Sta tijdens het tandenpoetsen op één been, wissel van been als de boven of
onderkant van het gebit gepoetst is;
 Ballon overgooien of slaan, wie kan de ballon het langst in de lucht houden met
handen en voeten?
 Maak een parcours en ga de strijd aan met uw kinderen wie het snelst het parcours
kan voltooien. Onderdelen kunnen zijn: onder een tafel door kruipen, springen of
hinkelen.
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

