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Belangrijke data komende periode t/m 7 februari 2020:
Datum

Activiteit

Maandag 13 januari 2020

- Groep 1/2: Bezoek theater De Meervaart
- Start Baasthema 4: Ruzies oplossen

Woensdag 15 januari

- Groepen NK1, NK2 en NK3: Studiedag, geen school
(let op: de reguliere groepen hebben vandaag wel school!)

Donderdag 16 januari

- Groep 7: Start Filmproject Wie ben jij?

Vrijdag 17 januari

- Uiterste inschrijfdatum NSA aanbod sport (skaten)
- Groepen 5/6, 7 & 8: Verkeersles rond dode hoek
vrachtauto

Woensdag 22 januari

- Start Nationale Voorleesdagen (met speciaal voorlees
bezoek in onze groep 1/2)
- Groep 5/6: 1e les schooltuinen

Vrijdag 24 januari

- Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een
basisschool zoeken (start 09:00 uur), geef het door!
- Groepen 1/2 & 3/4: Groepspresentatie (start 14:00 uur)

Dinsdag 28 januari

- Uiterste inschrijfdatum NSA aanbod AKROS
- 1e les NSA Skaten (15:00 - 16:00 uur)

Woensdag 29 januari

- Alle groepen: Studiedag, geen school

Donderdag 30 januari

- Mogelijk landelijke stakingsdag PO, school dan gesloten,
meer info volgt nog rond 21 januari

Vrijdag 31 januari

- Mogelijk landelijke stakingsdag PO, school dan gesloten

Vrijdag 7 februari 2020

- Groepen NK1 & NK2: Groepspresentatie (start 14:00 uur)
- Roosblaadje 6 wordt gemaild naar alle ouders

DIRECTIE
Allereerst allemaal nog de beste wensen voor 2020. Het nieuwe jaar is weer sprankelend
gestart. De meeste kinderen hadden er duidelijk weer zin in en een aantal moesten weer
even wennen aan het vroeg opstaan. We zijn ook blij dat de juffen Julia en Marlies weer
terug zijn van hun reizen en juf Marieke van haar zwangerschapsverlof. Meester René is
gestart met zijn ouderschapsverlof, waardoor hij vrijdags afwezig is. Meester Martin staat
op vrijdag voor groep 8.
Afgelopen donderdag zijn we ook weer gestart met een nieuwe ronde van het
donderdagmiddagcircuit. Naast een aantal vertrouwde workshops, hebben we nu ook
Chinees, stopmotion en cartoons maken aan het programma toegevoegd.
Op woensdag 29 januari is de school vanwege een studiedag gesloten.
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Zoals u misschien heeft gehoord, hebben de vakbonden aangekondigd dat de scholen op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari in staking
gaan. Uit een eerste peiling op De Roos, maar
zeker ook op andere scholen in Amsterdam,
blijkt dat de actiebereidheid nog steeds groot is.
De werkdruk en het gelijktrekken van het salaris
met het voortgezet onderwijs zijn beiden nog
steeds niet opgelost. Alleen al in Amsterdam zijn
er momenteel 361 niet vervulde vacatures in het
basisonderwijs. U ontvangt rond 21 januari
bericht over of, en zo ja, hoe er gestaakt gaat
worden.

BAAS IN EIGEN SOAP THEMA: RUZIES OPLOSSEN
Aanstaande maandag 13 januari start weer een nieuw Baasthema: Ruzies oplossen.
In deze periode staat ook mediatie centraal: Conflictbemiddeling met behulp van een
neutrale derde partij. Een van de uitgangspunten van Baas in Eigen Soap is dat leerlingen
zelf verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld voor de sfeer in de school en de klas, zoals
het zelf leren oplossen van (kleine) ruzies en andere problemen. Een aantal leerlingen van
groep zes, zeven en acht zijn daarom ook opgeleid als leerling bemiddelaar. Zij kunnen
helpen met het oplossen van conflicten.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN (NSA) 2E BLOK
U kunt uw kind weer inschrijven voor de naschoolse activiteiten. Voor meer informatie ga
naar: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/school/12
U kunt uw kind via deze website inschrijven en betalen. Wanneer digitaal inschrijven u echt
niet lukt, kunt u contact opnemen met Floor.
Let op:
De uiterste inschrijfdatum voor de naschoolse sportactiviteit skaten (voor groep 3-6) is
vrijdag 17 januari. Vol = vol.
De uiterste inschrijfdatum voor de naschoolse activiteiten van AKROS is dinsdag 28 januari.
Als er na 28 januari meer inschrijvingen zijn dan dat er plekken beschikbaar zijn, wordt er
geloot. Aanmelden is dus nog geen garantie op een plek.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Woensdag 22 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Meer info, zie:
www.nationalevoorleesdagen.nl. Ook in de kleutergroep zullen we aandacht besteden aan
deze voorleesdagen. Woensdag 22 januari a.s. komt als
alles doorgaat bovendien een speciale gast voorlezen in
groep 1/2.
Tijdens deze periode worden er vaak voor de jongere
kinderen (en hun ouders) veel leuke extra gratis
activiteiten, zoals voorstellingen en voorleesmiddagen,
georganiseerd in de openbare bibliotheken (OBA) en in
boekhandels in de wijk. Kijk vooral eens in de agenda van
de website van de OBA voor activiteiten bij uw eigen OBA
vestiging. Zie: www.oba.nl en dan o.a. bij het menu "jeugd".

Informatie uit de groepen
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GROEP 1/2
Wat is het weer gezellig in de klas na de vakantie. We zijn deze week begonnen met het
nieuwe thema “ridders en prinsessen”; de kinderen hebben zelf het thema gekozen. We
zijn ook begonnen met het maken van ons eigen kasteel. Komt u een kijkje nemen? Mocht
u thuis nog spullen hebben die passen bij ons thema dan zouden we daar graag mee willen
spelen.
Maandag 13 januari gaan we naar het theater. We gaan naar een voorstelling kijken over
Kikker.
Vrijdagmiddag 24 januari hebben we om 14:00 uur onze groepspresentatie. Fijn als u komt
kijken!

GROEP 3/4
De beste wensen voor 2020!!! Wij zijn in groep 3 & 4 alweer lekker aan de slag deze week.
Het is fijn dat juf Julia er weer is. Ons IPC thema “FEEST” sluiten we een beetje af met een
klassenfeest komende maandag (de kinderen mogen verkleed op school komen) en onze
presentatie op vrijdagmiddag 24 januari om 14:00 uur is dan de echte afsluiting. Het zou
leuk zijn als de kinderen dan ook feestelijk gekleed naar school komen, en als u komt kijken
naar onze dans natuurlijk. (We zijn druk aan het oefenen op de vrijdagmiddag met “dansjuf
Monique”.)

GROEP 5/6
Een mooi 2020 van groep 5/6 voor iedereen! De komende weken zijn rustige weken. We
starten volgende week met de Citotoetsen en volgende week vrijdag krijgen we een
speciale verkeersles rond de dode hoek van vrachtwagens.
Deze maand start groep 5/6 met… schooltuinen. Elk kind krijgt een eigen stukje grond waar
groenten en bloemen zullen groeien.
Maar hoe dat alles ontstaat, dàt horen we bij wat binnen lessen waarvan de start
woensdag 22 januari is in de schooltuin van het Rembrandtpark. Natuurlijk is daar één
ouder als begeleider nodig. Probeer als het mogelijk is, allemaal eens mee te gaan, alleen al
om te genieten. Geeft u het door als u 22 januari (vanaf 10:20 uur) mee gaat?

GROEP 7
Vanaf volgende week starten we met het filmproject Wie ben jij? Vanochtend was de
oudervoorlichting. Fijn dat bijna alle ouders aanwezig waren! De kinderen gaan in groepjes
van drie bij elkaar thuis langs en maken daar opnames van. Heel spannend natuurlijk, voor
zowel de kinderen als de ouders. We hebben er enorm veel zin in. Het project wordt
begeleid door iemand die veel ervaring heeft met het maken van films. Aanstaande
donderdag 16 januari komt zij lesgeven in de klas. En vanaf dan gaan de kinderen ook, na
schooltijd, starten met het maken van filmpjes thuis.
De vrijdag daarna hebben we een verkeersles op het schoolplein. Bij deze dodehoekles
leren kinderen wat een chauffeur van een vrachtwagen allemaal wel en niet kan zien in het
verkeer. We zijn nu ook echt begonnen met de voorbereiding op ons verkeersexamen.
Vandaag hebben we in de klas een boekje bekeken met daarin alle stof die we moeten
kennen. Best veel, maar gelukkig is de interesse groot en zijn we goed voorbereid.
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GROEP 8
Groep 8 is volop bezig met de toetsen. Volgende week wordt er gestart met een nieuw IPC
thema. Ook de extra lessen op de donderdag zijn gestart.
Wij willen u er op wijzen dat de open dagen van de VO scholen zijn gestart. Handige
informatie over deze open dagen kunt u vinden op:
https://www.voschoolkeuze020.nl/opendagen

NIEUWKOMERSGROEPEN NK1, NK2 EN NK3
Er zijn weer nieuwe kinderen gestart!
NK1: Aidan, Skyler, Reem, Victory en Iñaki
NK3: José, Morin
Welkom allemaal! Leuk dat jullie er zijn.
We hebben het thema Feest afgerond en zijn gestart met het thema Beroepen. U kunt hier
meer over lezen in onze app ‘Parro’. Fijn als u deze app allemaal op uw telefoon installeert.
Op het whiteboard naast de deur van NK3, kunt u altijd de meest belangrijke mededelingen
terugvinden.
Het donderdagmiddagcircuit is ook weer van start gegaan. De kinderen hebben allemaal
nieuwe workshops gekozen en zullen gedurende 10 weken aan een project werken.
Let u er a.u.b. allemaal op dat de kinderen op tijd in de klas zijn. Om 8:30 uur starten de
lessen en moeten alle kinderen in de klas zijn. Om 8:15 uur gaan de deuren open.
In Nederland zijn alle kinderen leerplichtig. Op het moment dat uw kind niet naar school
kan komen moet daar een geldige reden voor zijn. Bij ziekte kunt u via Parro een
ziekmelding doen of even naar de school bellen. Bij andere redenen dient u verlof aan te
vragen door een verlofformulier in te vullen. Dit formulier kunt bij de leerkracht of bij Floor
van Bork ophalen.
Let op de studiedagen de aankomende periode: Voor de nieuwkomers is er een extra
studiedag, woensdag 15 januari, de andere groepen hebben die dag wel gewoon school.

Geen school voor de kinderen op: 15 januari, 29 januari en 14 februari.
Op maandag hebben we zwemles: naast zwemkleding en een handdoek, ook graag een
plastic tas voor de natte kleding.
Op dinsdag hebben we gym. Graag allemaal gymkleding bij je: Sportbroek, t-shirt,
gymschoenen: het liefst met een witte/lichte zool.
We zijn een gezonde school, we eten en drinken gezond en zorgen ook voor een gezonde
traktatie. Alvast bedankt!

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur
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Jonne Korzilius is ouder- en kindadviseur en Interne Coach bij het Ouder- en Kindteam voor
de woonwijken Oud West & De Baarsjes. Zij is vaak op woensdagochtend aanwezig op De
Roos en bereikbaar via: j.korzilius@oktamsterdam.nl en 06-42360073
Zie ook: www.oktamsterdam.nl.
Tip van Jonne:
Wil jij Meeleefgezin worden in Amsterdam voor een kind van 0 tot 5 jaar van ouders met
psychische problemen? Je bent kind en ouders tot steun. Meer info is te krijgen via:
info@meeleefgezin.nl
Wat doet een meeleefgezin?
Een Meeleefgezin vangt 1 dag per week en 1 weekend per maand een jong kind op van
ouders met psychische problemen. Met dit vrijwilligerswerk bied je een vorm van
gezinsondersteuning. Je maakt het mogelijk dat de ouder even tijd krijgt voor zichzelf en
daarna met meer plezier voor zijn kind zorgt. Jouw hulp draagt bij aan de ouder-kindrelatie,
het kind kan bij de ouders blijven wonen. Donderdag 30 januari aanstaande is er van 19:30
- 21:00 uur een speciale informatieavond. Meldt u bij belangstelling aan voor de
informatieavond via: p.vantets@kabouterhuis.nl of via: 06-16971613.

Tip van de schooltandarts
Op verzoek van onze schooltandarts, Yvonne Gorter, en haar assistente Monique
Vlaanderen zit als extra bijlage bij deze nieuwsbrief een artikel
over de schooltandarts in Amsterdam. Dit artikel over hun werk
stond vrijdag 25 oktober 2019 in het Parool. Er staan goede tips
in over het behouden van een gezond gebit.
Zoals je in dit artikel kunt lezen, zijn er helaas nog steeds teveel
kinderen in Amsterdam die geen tandarts bezoeken. Wat lang
niet iedereen weet: voor kinderen tot 18 jaar is de tandarts
gratis, mits het kind via de ouder is verzekerd voor ziektekosten.
Een aparte tandartsverzekering voor het kind is niet nodig. De
schooltandarts is elk schooljaar een paar weken aanwezig bij ons op school. U kunt dan uw
kind aanmelden voor een controle bij deze schooltandarts. We laten het u tijdig weten als
de schooltandarts weer bij ons langskomt. De schooltandarts is ook bereikbaar via:
https://jtv-amsterdam.nl/
Natuurlijk kunt u zelf ook een andere tandarts in de wijk kiezen.

Nieuws van Kind & Motoriek
Een leuk spel om de fijne motoriek te oefenen! Dit
spel speelt u samen met uw kind(eren).

Stappen
Stap 1: Pak twee papiertjes, één
voor uzelf en één voor uw kind.
Stap 2: Scheur het papiertje in 8
stukken. De stukken hoeven niet
even groot te zijn.

Uitwerking
Stap 1: A4 of vouwpapiertje
Stap 2:

Stap 3: Maak van elk stuk papier
een zo’n klein mogelijk propje.
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Stappenplan
Stap 3:
Stap 4: Leg de propjes op tafel en
schiet deze zo ver of hard mogelijk
weg.

Stap 4:

Stap 5: Maak er een spel van.

Stap 5: Gebruik 2 bekers of
blokken als doelpalen en probeer
bij elkaar te scoren.

Namens Kind en Motoriek wensen wij iedereen een goed en voorspoedig 2020!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like
ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

