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Postadres
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Vrijdag 6 maart 2020

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 3 april 2020:
Datum

Activiteit

Maandag 9 maart 2020

- Start Baasthema Gevoelens
- Groepen 2 t/m 7: Deze week rapportgesprekken
- Groepen 5 t/m 8: Workshops Ballet in de klas

Dinsdag 10 maart

- Groep NK3 en helft NK2: Bezoek kinderboerderij

Woensdag 11 maart

- Ouderkamer: Inloop Selma Bouchahda
- Groep 8: Bezoek opening tentoonstelling kind portretten
Van Gogh Museum
- Groep 5/6: Naar de schooltuin

Vrijdag 13 maart

- Groep 1/2: Afsluiting thema, ouders welkom (middag)

Maandag 16 maart

- Start Week van de Lentekriebels
- Alle groepen: Theatervoorstelling

Dinsdag 17 maart

- Groepen NK: bezoek Ambachtslab
- Bijeenkomst klankbordgroep (20:00 u NQ)

Woensdag 18 maart

- Alle groepen: Studiedag, leerlingen zijn vrij

Vrijdag 20 maart

- Groep 3/4: Bezoek Scheepvaartmuseum (ochtend)
- Oudertheater Week van de Lentekriebels (13:00 uur)

Maandag 23 maart

- MR-vergadering (19:30 uur)

Woensdag 25 maart

- Grote Rekendag

Donderdag 26 maart

- Open ochtend ouders & belangstellende ouders (08:3010:00 uur)

Vrijdag 27 maart

- Groep 8: Kunstschooldag
- Groep 3/4 & 5/6: Groepspresentatie (14:00 uur)

Dinsdag 31 maart

- Groep NK1, NK2 & NK3: LOWAN studiedag
nieuwkomersleerkrachten, leerlingen NK-klassen zijn vrij

Vrijdag 3 april 2020

- Roosblaadje 8 wordt per mail verstuurd naar alle ouders
- Groep NK1, NK2, NK3: afsluiting thema Natuur, ouders
welkom (08:30-09:00 uur)

DIRECTIE
Juf Marieke heeft in juni haar diploma voor vakbekwaam schoolleider gehaald. Nu ze weer
terug is van zwangerschapsverlof, heeft het bestuur van de AWBR haar gevraagd om
tijdelijk als adjunct-directeur te komen werken op de Joop Westerweelschool. Dit in
verband met de ziekte van de huidige directeur op die school. Officieel begint Marieke op 1
april, maar ze zal de komende weken al veel dagen aan de slag zijn op de Joop Westerweel.
We zullen haar zeker missen, maar vinden het ook een mooie uitdaging voor Marieke.

DONDERDAG 26 MAART OPEN OUDER OCHTEND
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Donderdag 26 maart organiseren we een speciale open ochtend van 08:30 - 10:00 uur.
Deze ochtend is voor alle ouders van De Roos, voor belangstellende ouders die nog een
school zoeken en voor buurtbewoners. Iedereen is deze ochtend welkom om in onze school
te komen kijken.
In elk leslokaal zal speciale aandacht zijn voor weer een ander (les)onderwerp. Bij
binnenkomst krijgt u een kaart waarop u kunt zien welke (les)activiteit in welk lokaal is. Zo
kunt u in de ene klas kijken naar een les rekenen en in een ander lokaal kunt u meer horen
over IPC of over spelling. Enzovoort.
Ook zal er een lokaal ingericht zijn waar iedereen meer kan zien en vragen over de nieuwe
school en onze nieuwbouwplannen op het plein aan de Jan den Haenstraat. Er zijn deze
ochtend ook tekeningen in te zien van de architect die een beeld geven van het nieuw te
bouwen schoolgebouw. Bij deze nieuwsbrief vindt u ook al drie voorlopige tekeningen.
Neem deze ochtend vooral ook andere belangstellende ouders mee die nog een
basisschool zoeken of wijs ze op de datum van deze ochtend!

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Van 16 t/m 20 maart gaan we weer
Lentekriebelen! De Week van de Lentekriebels
is een landelijke themaweek en gaat vooral
over liefde en vriendschap: een respectvolle
omgang met elkaar. Meer info, zie:
www.weekvandelentekriebels.nl
Deze week sluit goed aan bij ons Baas in Eigen
Soap thema Gevoelens en vindt altijd plaats
wanneer de lente begint omdat dan de
bloemen weer beginnen te bloeien en er weer jonge dieren geboren worden. We krijgen
lentekriebels in onze buik en raken vertederd door de prachtige ontwikkelingen in de
natuur!
In elke klas wordt er elke dag een les gegeven uit het bijbehorende lespakket. De lessen
kunnen gaan over vriendjes maken, verschillen en overeenkomsten tussen jongens en
meisjes, grenzen aangeven en elkaars grenzen respecteren, en ontwikkelingen van een
baby’tje in de buik tot de veranderingen die plaatsvinden in de puberteit. Kinderen zijn daar
zelf natuurlijk heel nieuwsgierig naar!
De lessen passen bij de belevingswereld van de kinderen en zijn bedoeld om kinderen een
stevige basis te geven in zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Elk kind is immers uniek
en mag er zijn! Een belangrijk thema daarin is weerbaarheid: kunnen opkomen voor jezelf.
Elk kind moet weten dat niemand zomaar aan zijn of haar lichaam mag komen als het kind

dat niet wil. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen weten en kunnen aangeven wat wél
oké is. Zo worden kinderen weerbaar!
Wij vinden dit thema als school erg belangrijk. Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames,
internet en andere media gemakkelijk een verdraaid en onrealistisch beeld van liefde en
relaties, wat niet klopt met de werkelijkheid. Met de lessen in de Week van de
Lentekriebels kunnen we daar de feiten tegenoverzetten, vanuit een positieve blik. Zo
krijgen we een prettige sfeer, zowel in de klas als daarbuiten, waarin iedereen zichzelf mag
zijn!
Een vast onderdeel van de Week van de Lentekriebels is de oudervoorlichting. Dit
schooljaar in combinatie met interactief theater. Dit is vrijdag 20 maart om 13:00 uur. Als
u hierbij aanwezig wilt zijn, horen we dit graag uiterlijk vrijdag 13 maart. Ouders van de
Narcis Querido school zijn ook welkom om naar dit theater in ons gebouw te komen.
Meer info over deze voorstelling, zie ook hier:
https://www.youtube.com/watch?v=yr6RdkYQvzM&feature=youtu.be
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Informatie uit de groepen
Veel info van school, van de groep en foto’s van activiteiten wordt
verstuurd via de telefoon App Parro. Als u de app niet heeft geactiveerd,
mist u dus veel informatie en leuke foto’s. Kortom: zorg dat u deze app
activeert en aan de juiste groep(en) gekoppeld bent. De uitnodiging voor
het activeren van de app heeft u ontvangen via de e-mail.

GROEP 1/2
We zijn alweer bijna aan het einde van het thema "ridders & kastelen". Woensdag 11
maart komt er een echte ridder bij ons in de klas op bezoek. Vrijdag 13 maart bent u van
harte welkom voor de afsluiting van het thema. Via Parro krijgt u meer informatie.
Maandag 16 maart start de week van de lentekriebels. Dit is een mooi begin voor het
nieuwe thema "lente". De kinderen kijken al heel erg uit naar het lenteweer.

GROEP 3/4
Voor ons kan de lente niet snel genoeg beginnen, ons IPC thema bloemen en insecten past
daar zo mooi bij en we willen graag ook buiten op onderzoek.
Na het bezoek aan het concertgebouw van afgelopen dinsdag staat ons volgende uitje al
weer gepland, want op vrijdag 20 maart gaan wij in de ochtend naar het
Scheepvaartmuseum.
En een week later, vrijdag 27 maart, hopen we ons te laten zien op het podium, we zingen,
dansen en spelen dan over kriebelbeestjes, u komt toch ook naar onze presentatie kijken
(om 14:00 uur)?

GROEP 5/6
De voortgangsgesprekken, fijn om iedereen te spreken en te zien. Mooi hoe de kinderen
nadenken over hun rol in de groep en eigenaar zijn van hun leren. We horen binnenkort
wanneer de wekelijkse bezoeken aan de schooltuinen starten. We krijgen woensdag 11
maart nog één theorieles en hebben dan begeleiding. De kinderen maken plannen voor
onze groepspresentatie vrijdag 27 maart en het onderwerp van Staal wordt: Plankenkoorts,
komt dat even leuk uit!

GROEP 7
Sinds twee weken krijgen we op dinsdag masterclasses over "Discussiëren kun je leren".
We hebben er nog 3 te gaan en dan zouden we goed voorbereid moeten zijn om deel te
nemen aan de voorrondes van de Debatbattle in De Balie op het Leidseplein. Hier gaan we
strijden tegen debathelden van andere scholen. Deze voorrondes zullen plaats vinden op
woensdag 8 april. Graag willen we hier ook 3 extra ouders mee om te begeleiden. U kan
zich opgeven via de agenda in de Parro-app of u kan het doorgeven aan meester Niels. De
uiteindelijke finale vindt plaats op 15 mei... nu maar kijken of ons dat gaat lukken. De
kinderen doen alvast erg hun best.

GROEP 8
Info komt via de Parro app.

NIEUWKOMERS: GROEP NK1, NK2 & NK3
Welkom Samir, Bilal, Sezgin en Anabella. Fijn dat jullie er zijn!
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We werken aan een heel leuk thema: Thema Natuur. Aankomende dinsdag 10 maart gaat
een deel van NK2 + NK3 naar de kinderboerderij. Wilt u mee? Geef het even door aan de
leerkrachten.
We volgen een aantal vogels via webcams die op de nesten van deze vogels gericht zijn.
Ontzettend leuk en leerzaam, wilt u thuis ook meekijken?
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
Op dinsdag 17 maart brengen de nieuwkomers een bezoek aan het Ambachtslab. Dat uitje
hoorde bij ons thema 'beroepen'. Een leuke en goede herhaling dus! Wilt u mee? Geef het
even door aan een van de leerkrachten. Elke groep gaat een uur, u kunt bij de leerkrachten
de tijdstippen navragen.
We hebben op woensdag 18 maart en dinsdag 31 maart een studiedag, de kinderen zijn
die dagen vrij.
Op vrijdag 3 april ronden we thema Natuur af. U bent welkom in de klas van 8:30 - 9:00
uur. Komt u ook?

Nieuws van Kind & Motoriek
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

