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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 vrijdag 12 juni 2020: 

Datum  Activiteit 

Maandag 18 mei 2020 - GMR-vergadering AWBR (19:00 uur) 

Donderdag 21 mei t/m zondag 

24 mei 

- Hemelvaartvakantie, school gesloten 

Maandag 25 mei - MR-vergadering De Roos (19:30 uur) 

Maandag 1 juni - Tweede Pinksterdag, school gesloten 

Vrijdag 12 juni 2020 - Roosblaadje 10 wordt verstuurd 

 

DIRECTIE 
Beste ouders en verzorgers. Wat zijn wij blij 

dat we de kinderen weer gezond en 

enthousiast op school kunnen ontvangen. De 

afgelopen acht weken waren voor u, de 

kinderen en voor het team van De Roos niet 

makkelijk. Je merkt dat we soms weer een 

beetje aan elkaar moeten wennen. Dat geldt 

ook voor de kinderen in de groepen, ook 

omdat het halve groepen zijn. Maar het went 

gelukkig snel en we zien dat de kinderen 

weer met plezier op school zijn. We denken 

dat de meeste kinderen, ondanks het feit dat 

ze 6 weken alleen op afstand onderwijs 

hebben gehad, niet teveel achterstand 

hebben opgelopen.  We weten ook dat 

kinderen flexibel zijn en goed in staat zijn, om als het nodig is, zich aan te passen aan 

nieuwe situaties. Dat geldt ook voor de hygiënemaatregelen op school. We schenken veel 

aandacht aan het handen wassen en het gebruik van desinfecterende middelen. We 

merken dat de kinderen dat ook goed begrijpen en daarin echt goed hun best doen en dat 

is mooi om te ervaren.  

 

Ik wil u vragen om het altijd direct bij mij te melden via directeur@obs-deroos.nl of 020-

612 22 66 als uw kind coronaklachten heeft. Dat geldt ook als iemand anders in uw gezin 

coronaklachten heeft. 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
mailto:directeur@obs-deroos.nl
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De eerder geplande studiedag van dinsdag 2 juni vervalt, dinsdag 2 juni is er dus wel les. 

 

TIPS ROND CORONA VOOR OUDERS 
Op de website van de Rijksoverheid staan antwoorden op veel gestelde vragen over corona 

en de scholen en kinderopvang: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs  

(Onderaan deze pagina kan je ook ‘English’ kiezen voor een vertaling in het Engels). 

 

De uitzending van de persconferentie van premier Rutte over de afspraken in Nederland 

rond Corona zijn in verschillende talen terug te kijken via de website van Tolk- en 

vertaalcentrum Nederland: https://www.tvcn.nl/persconferentie/  

Op deze site staan filmpjes in het Arabisch-Syrisch | Berbers | Engels | Farsi | Marokkaans-

Arabisch | Pools | Tigrinya | Turks. 

 

Ook op de website van Pharos is informatie over Corona te vinden in verschillende talen: 

https://www.pharos.nl/coronavirus/  

Op deze site is informatie te vinden in het Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | 

Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans 

| Tigrinya | Turks. 

 

 

Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2 
Wat fijn om elkaar eindelijk weer te zien. Deze eerste week hebben 

we vooral veel met elkaar gespeeld en gelachen. Natuurlijk hebben 

we ook onze handen veel gewassen. We hebben zelfs de 

dispenserzuil met desinfecteermiddel in de hal een naam gegeven 

namelijk, “Soppie”. In de klas werken we de komende weken rondom 

het prentenboek “Een perfecte picknick”. 

 

GROEP 3/4 
Het is fijn om elkaar weer te zien en er is veel verteld en gelijk ook 

hard gewerkt. Het handen steeds wassen en het afstand houden en 

maar met de halve groep aanwezig zijn voelt wel bijzonder, maar 

we zijn blij met deze start. 

Deze week mochten we ook een leuk boek uitdelen “Schoon Groen 

Samen Doen” van Stichting Ieder kind een eigen boek. Bij de 

uitreiking zou er een kunstenares komen die kunst van afval maakt, 

door het virus was zij niet aanwezig, maar we zijn zelf wel kunst 

gaan maken van doosjes, rolletjes en ander materiaal wat anders 

weggegooid zou worden. 

(Het past ook mooi bij het thema Kunst van lijn 3 waar groep 3 met lezen mee bezig is.) 

Groep 4 is met het Staalthema Kleding begonnen en ook met een nieuw boek van Estafette 

“Beste vriend”. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.tvcn.nl/persconferentie/
https://www.pharos.nl/coronavirus/
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GROEP 5/6 
Ik deel dit keer stukjes uit mailtjes tussen Niels en mijzelf: 

Hai Niels, Ik heb een heel fijne dag gehad, alles verliep in een fijne sfeer van doen en ook 

vrij, mooie balans. We kwamen aan alles toe, babbelen over afgelopen tijd, delen en samen 

leren Ik heb ook het idee dat de kinderen mooi in hun kracht zitten, hoe bijzonder. 

En dan bezig met zoiets lastigs als breuken en dan het plezier dat het met elkaar lukt: 

...Dikra heeft met breuken een super goed inzicht en Yassin kwam meerdere keren met een 

fantastisch antwoord, omdat hij de bruggetjes van Dikra kon gebruiken en daardoor met 

slimme antwoorden kwam, zo groei je samen en dát vier je met elkaar... dat ervaar je niet 

bij afstandsonderwijs! 

Hey Elly, 

Het ging echt heel fijn vandaag. Wat een heerlijk opgetogen kinderen. Ik was blij verrast 

met de houding waarmee iedereen binnenkwam. 

Er is ook goed gelezen thuis.  

Rekenen ging ook heel lekker. Cynthia was super trots en blij met wat ze allemaal bleek te 

kunnen. En ze was heel gretig om te oefenen met wat ze nog moeilijk vindt. Ook bij de 

breuken verbaasde het me hoe goed de kinderen alles door hadden. Mooi inzicht bij 5/4 is 

1  1/4 enzo. 

Gewoon een inkijkje hoe ook wíj ervan genieten weer samen te zijn! 

 
GROEP 7 
Heel erg fijn om weer “bijna” al de kinderen te zien. Het was erg leuk om te delen hoe we 

allemaal de corona-tijd zijn doorgekomen. We zitten nu natuurlijk met een halve klas 

waardoor het wel even wennen is maar het is heel bijzonder dat er nu weer nieuwe 

contacten worden gelegd die er voorheen niet waren. 

Ik ben heel blij dat de kinderen ook hun werk-spirit niet verloren hebben. Wat zijn ze 

allemaal weer vrolijk aan het werk en wat zijn ze weer gemotiveerd. 

De komende weken zullen we vooral tijd besteden aan de leerstof die toch een beetje is 

weggezakt en aan de vragen die kinderen hebben over moeilijkere leerstof. Dit wisselen we 

natuurlijk af met het kijken naar de film van Koning van Katoren. Heel fijn dat ze bijna 

allemaal hun boek helemaal hebben uitgelezen! We kunnen dan ook gaan vergelijken hoe 

de film in deze tijd anders is dan het boek dat in het verleden is geschreven. 

 

GROEP 8 
Wat goed om zoveel kinderen weer gezien te hebben. We zijn deze week begonnen met 

het opstarten van de lessen. We hebben de rekentoets gemaakt zodat we kunnen zien wat 

we al wél kunnen, en wat we nog moeten oefenen samen. Ondanks dat het allemaal een 

beetje gek is, toch heel fijn om weer zo samen te werken. Helaas hebben we vanwege alle 

onzekerheden moeten beslissen dat de musical dit jaar niet door kan gaan. In plaats daar 

van zal er een film gemaakt worden door de kinderen zelf, en gaan we een andere 

afscheidsavond houden dan normaal. Meer informatie hier over volgt binnenkort! 

 

NIEUWKOMERS: NK1, NK2 EN NK3 
Geen nieuws via het Roosblaadje dit keer. Info volgt als nodig via de Parro app. 
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Informatie van de Ouder- en Kindadviseur 
 

Het RIVM acht het openen van de basisscholen en de kinderopvang veilig genoeg, omdat 

kinderen een relatief kleine rol spelen in de verspreiding van het coronavirus.  

Toch kunnen wij ons voorstellen dat er vragen of zorgen zijn over de gezondheid van je kind 

of van jezelf. Je kunt hiervoor als ouders contact opnemen met het Ouder- en Kindteam 

Amsterdam via het algemene telefoonnummer: 020 - 555 59 61. 

Medewerkers verbinden je dan door met een ouder- en kind adviseur, jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. Vragen die corona gerelateerd zijn gaan direct door naar de 

jeugdartsen/jeugdverpleegkundigen. Zie ook: https://oktamsterdam.nl/ 

 

Nieuws van Kind & Motoriek 
Mens-erger-je-niet.. wie kent het niet? Deze variant van 
mens-erger-je-niet is voor het stimuleren van de fijne 
motoriek. Spelenderwijs verdien je met schrijven je 
punten!  
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Benodigdheden 

A4 papier 

Schrijfpotlood 

Een schrift/lijntjespapier 

Kleurpotloden 

Twee pionnen 

Een dobbelsteen 

Stappenplan 

Stap 1: Teken 26 cirkels in een 
doorlopend spoor. Kleur de eerste en de 
laatste cirkel in om ‘start’ en ‘finish’ aan 
te geven. 
 
Stap 2: Schrijf in elke cirkel een letter en 
zorg ervoor dat elk letter één keer 
voorkomt.  
 
Stap 3: Zet de pionnen bij start en gooi 
met de dobbelsteen. Verplaats je pion 
het aantal cirkels dat je hebt gegooid. 
 
Stap 4: Schrijf het aantal stappen die je 
hebt gezet met je pion aan de kantlijn. 
Bedenk en schrijf een woord met de 
letter waar jouw pion op staat. Wissel 
van beurt. 
 

https://oktamsterdam.nl/
http://www.facebook.com/kindenmotoriek

