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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 tot en met 6 maart: 
 

Datum  Activiteit 

Dinsdag 11 februari 2020 - Schooltandarts start op school 

Woensdag 12 februari - Groep 1/2: Bezoek Tropenmuseum 

- Groep 5/6: Bezoek schooltuinen (vertrek 10:15 uur) 

Donderdag 13 februari - Groep 7: Première filmproject (15:00 uur) 

Vrijdag 14 februari - Studiedag, alle leerlingen vrij 

Zaterdag 15 februari t/m 

zondag 23 februari 

- Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij 

Maandag 24 februari - Eerste schooldag na voorjaarsvakantie 

Dinsdag 25 februari - Groep NK1 en helft NK2: Bezoek Kinderboerderij (ochtend) 

Woensdag 26 februari - Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een 

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

- 1e les NSA Electro Techniek4U (12:45 - 14:00 uur) 

Dinsdag 3 maart - 1e les NSA Maak de Dino’s van Freek (15:00 - 16:00 uur) 

Vrijdag 6 maart 2020 - Groep 8 & NK3: Groepspresentatie (middag, exacte 

starttijd volgt) 

- Roosblaadje 7 wordt verstuurd 

 

 

DIRECTIE 
Goed om alvast te weten: In de week van 9 - 14 maart zullen in de groepen 1 t/m 7 weer 

rapportgesprekken plaatsvinden. We vinden het heel belangrijk dat u aanwezig bent bij 

deze gesprekken. De meeste gesprekken zullen, waar haalbaar, vooral ingepland gaan 

worden op donderdag 13 maart van 15:00 - 18:00 uur en van 19:00 - 21:00 uur. Een aantal 

gesprekken zal ook op andere dagen in die week zijn. U gaat binnenkort een uitnodiging 

ontvangen via de leerkracht. We gaan dit keer als pilot bij een aantal groepen uitproberen 

hoe we deze uitnodigingen via de App Parro digitaal aan u kunnen versturen. Fijn als u hier 

dan snel, ook digitaal via de app, weer op reageert. 

 

 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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OUDERHULP GEZOCHT VOOR DE SCHOOLBIBLIOTHEEK 
We zijn voor onze schoolbibliotheek (naast de trap op de 1e verdieping) op zoek naar 

hulpouders. Kunt u elke week een (deel van een) ochtend 

vanaf 08:30 uur helpen in de bibliotheek, dan horen we het 

heel graag! 

De hulp bestaat uit: Vooral de bibliotheek opgeruimd houden! 

De boeken zijn per leesniveau op kleur ingedeeld. U helpt de 

kinderen die langskomen de boeken netjes en bij de juiste 

kleurcategorie terug te zetten. U kunt eventueel ook (jongere) 

kinderen helpen een leuk 

(lees)boek uit te kiezen en 

helpen met de naam van het 

uitgeleende boek op hun 

eigen uitleenkaart te schrijven. 

Ook als u maar af en toe kunt helpen, horen we het 

graag. We kunnen dan een roostertje maken van 

meerdere hulpouders die steeds een andere week 

helpen. Mocht u nog vragen hierover hebben of komt u 

sowieso graag helpen, kom dan vooral langs bij juf Heavenly, Marleen, Marienke, Julia of 

Floor. Zij kunnen u nog meer informatie geven. 

 

 

Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2 
We zijn nog volop bezig met het thema “ridders & prinsessen”. Ook de komende weken 

werken we nog aan dit thema. We hebben namelijk nog een heleboel te ontdekken. Zo 

moeten we nog een echt riddertoernooi houden. 

Woensdag 12 februari gaan we met de klas naar het Tropenmuseum. 

We zijn weer gestart met het voorlezen door groep 8. Elke vrijdagmiddag komen groep 8 

leerlingen in kleine groepjes voorlezen in de klas. 

 

GROEP 3/4 
Ook in groep 3/4 komen de kinderen van groep 8 vrijdagmiddag met ons lezen. 

Op ons IPC-bord is ons thema “bloemen &insecten” al te zien! Op het bord in de gang 

hangen al mooie insectentekeningen (ja, wij weten wat symmetrie is) en wij zijn al druk 

bezig want er valt veel te onderzoeken. 

 

GROEP 5/6  
Groep 5/6 krijgt een eigen tuintje!!! Wij hebben de tweede binnenles gehad van Wiek, een 

medewerker van de schooltuin in het Rembrandtpark. Woensdag 12 februari volgt de 

derde les, er is al een ouder die mee gaat. Wie kan er woensdag 11 maart mee? Vanaf 

begin april gaan we bijna elke week. We vertrekken 10:15 uur en zijn 12:30 uur terug. Het 

zou erg fijn zijn als er gewoon 3 vaste ouders zijn die afwisselend mee gaan, zodat het niet 

steeds spannend is, of het door kan gaan. En echt het is zo mooi om te zien hoe het er aan 

toe gaat! 
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GROEP 7 
Donderdag 13 februari is het zover, we gaan onze eigen film tonen! Na schooltijd zijn 

ouders, familie, vrienden en juffen en meesters welkom in de speelzaal. Daar zal de film 

vertoond worden op groot doek. Spannend want ook wij hebben nog niets gezien! 

We zijn in groep 7 begonnen met de Daily Mile. We proberen regelmatig 1,5 kilometer te 

lopen. Ons doel is dat we minder dan een kwartier kwijt zijn, en dat is van je stoel in de 

klas, tot je weer terug bent in de klas. Zo werken we in een korte tijd aan onze conditie, we 

activeren onze hersenen weer na al dat zitten én we leren om elkaar aan te moedigen en 

ondersteunen. Elke keer gaat het een stukje beter. Ons record is nu 15.59 minuten. Dat 

gaat lukken!  

We merken wel dat er toch nog een aantal kinderen zijn die zonder ontbijt naar school 

komen. Die hebben heel veel moeite met het lopen. En dus ook met het leren. In de klas 

hebben we uitgerekend dat je zonder ontbijt ongeveer één schooldag per week minder 

kunt concentreren. Dat is meer dan een heel schooljaar in je hele basisschooltijd! Gelukkig 

staat er t/m april altijd schoolfruit in de klas voor wie niet gegeten heeft, maar help de 

kinderen er thuis ook aan om te denken aan een goede en gezonde start van de dag. 

 

GROEP 8 
Vrijdagmiddag 6 maart hebben we onze groepspresentatie samen met NK3. 

Na twee weken uitval is de bijles op de donderdag weer gestart. 

Ook zijn we bezig met een nieuw IPC thema rond o.a. de VOC. 

 

NIEUWKOMERS: GROEP NK1, NK2 EN NK3 
We zijn lekker bezig met de woorden rondom het thema: Beroepen. U kunt thuis mee-

oefenen, de woordenlijst staat in het berichtje van Parro over het thema. 

 

Fijn als de kinderen thuis ook regelmatig oefenen op de software van school: voor taal is de 

belangrijkste: www.hzs-digitaal.nl voor rekenen gebruiken we www.rekentuin.nl.  

 

De voorjaarsvakantie start voor de kinderen al op 14 februari, wij hebben die dag een 

studiedag. De vakantie is van vrijdag 14-02-2020 t/m zondag 23-02-2020. 

 

Maandag 24 februari starten we met een nieuw thema: Thema Natuur. We bezoeken in het 

thema de kinderboerderij: de bezoeken zijn onder schooltijd op dinsdag 25 februari en op 

dinsdag 10 maart. 

 

Voor in de agenda: Vrijdag 6 maart geven de kinderen van nieuwkomers 3 een 

groepspresentatie!! Het tijdstip volgt nog, maar het zal in de middag zijn. Komt u allemaal 

kijken? Ouders, familie, buren, vrienden zijn allemaal welkom. 

 

 

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur 
Op woensdagen is Jonne Korzilius, Ouder- en Kindadviseur (OKA) van het Ouder- en 
Kindteam van de gemeente Amsterdam, aanwezig in ons schoolgebouw. Zie: 
https://oktamsterdam.nl/  

http://www.hzs-digitaal.nl/
http://www.rekentuin.nl/
https://oktamsterdam.nl/
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Gezinnen kunnen bij Jonne terecht voor diverse opvoedtips en voor bijvoorbeeld hulp bij 
het aanvragen van het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Jonne is onafhankelijk van de school. 
Jonne is ook bereikbaar via: j.korzilius@oktamsterdam.nl of 06 - 4236 0073 voor het maken 
van een afspraak. 

Jonne Korzilius is woensdag 26 februari afwezig vanwege een vakantie. 

 
 

Nieuws van Kind & Motoriek 
Het is hartje winter en het kan soms koud zijn. Helaas is er 

nog geen sneeuw gevallen...  
Om toch een beetje het ‘wintergevoel’ te krijgen, en de fijne motoriek en de pincetgreep te 
oefenen, wordt hieronder uitgelegd hoe je je eigen sneeuwpop knutselt! 
 

Stappenplan 

Teken twee cirkels op het A4 papier 

‘Pluis’ met je duim en wijsvinger de watjes 
uit 

Plak deze watjes binnen de cirkels op het 
A4 papier 

Druk de watjes goed met je wijsvinger aan 

Versier de sneeuwpop met kleurpotloden 
door handen, benen en een hoed te 
tekenen.  

Knip uit gekleurd papier knopen, een neus 
of ogen en plak het op je sneeuwpop 

 
 

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like 

ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

Benodigdheden 

A4 papier 

Kleurpotloden 

Gekleurd papier 

Lijm 

Watjes 

mailto:j.korzilius@oktamsterdam.nl
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