
 
 
 
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF januari 2022 
 

 

 

Belangrijke data tot 28 februari 2022: 
Datum Onderwerp Toelichting 

Vanaf maandag 17 januari Cito-toetsen groep 8 Deze week starten de Cito-

toetsen van groep 8 

 

Vanaf maandag 24 januari Cito-toetsen overige 

groepen 

Deze week starten de Cito-

toetsen voor de overige 

reguliere groepen 

 

Dinsdag 25 januari Studiedag, geen school Alle leerlingen zijn vrij. De 

leerkrachten hebben een 

studiedag 

 

Woensdag 26 januari -Start Nationale 

Voorleesdagen 

-Online open dag van de 

basisschool 

 

 

Belangstellende ouders die 

nog een basisschool zoeken 

kunnen online kennismaken 

 

Vanaf dinsdag 1 februari Startweek NSA-sport Zie het bericht in deze 

nieuwsbrief 

Vanaf maandag 7 februari -Startweek NSA AKROS 

-Startweek schoolfruit 

bovenbouw 

 

Zie de berichten in deze 

nieuwsbrief 

 

Vanaf woensdag 9 februari Start schoolfruit bovenbouw Zie het bericht in deze 

nieuwsbrief 

 

Vrijdag 11 februari Oudernieuwsbrief 6 wordt 

verstuurd aan alle ouders 

 

 

Woensdag 16 februari Viering hoogste punt de 

Vindplaats 

Vanaf 13:00 uur op het plein 

bij de bouwplaats 

 

Vrijdag 18 februari Studiedag, geen school Alle leerlingen zijn vrij. De 

leerkrachten hebben een 

studiedag 

 

Zaterdag 19 februari t/m 

zondag 27 februari 

Voorjaarsvakantie, school 

gesloten 

 

 

 

 

 



Voorwoord directie 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Allereerst wens ik u namens het hele team een gelukkig en vooral 

gezond 2022. Helaas moesten we een week voor de kerstvakantie 

de school al sluiten. Maar gelukkig hebben we het kerstdiner een 

week vroeger dan gepland toch kunnen organiseren. We hebben 

de ouderraden van beide scholen verzocht of zij het goed vonden 

dat we voor alle kinderen uit de ouderbijdragen een kerstdiner 

mochten bestellen en dat vonden ze een goed plan. Juf Fatima 

heeft ervoor gezorgd dat er maar liefst 290 pakketjes met een luxe 

(halal) diner is verzorgd met daarbij ook nog een heerlijk toetje. De 

kinderen hebben er in ieder geval van gesmuld en de sfeer was 

fantastisch.  

 
Met het nieuwe jaar zijn we weer geconfronteerd met de coronamaatregelen. Dat betekent 

helaas dat we u weer niet in de school mogen verwelkomen. Door de snelle verspreiding van 

de Omikron variant, merken we ook op school dat er in meer gezinnen dan voorheen 

coronabesmettingen zijn en daardoor meer kinderen in quarantaine moeten. Dat geldt 

natuurlijk ook voor de teamleden. Ook daar hebben we de laatste maand gezien dat het 

aantal besmettingen of het verplicht in quarantaine moeten is toegenomen. Dat heeft 

natuurlijk gevolgen op school. Deze week hebben we al op bepaalde dagen klassen naar 

huis moeten sturen omdat het onmogelijk bleek op tijd voor goede vervangers te zorgen. De 

kans is helaas groot dat we dat de komende weken vaker moeten doen. Ik verzoek u 

daarom ook om in ieder geval elke avond even op de app Parro te kijken of u een bericht 

heeft gekregen over de groep(-en) van uw kind(-eren). 

 

 

Update Corona en info over zelftesten 
Kinderen vanaf leerjaar 6 en hoger krijgen weer gratis Corona zelftesten mee naar huis.  
De bedoeling is nog steeds dat de kinderen zich 2x per week thuis testen. Uit voorzorg.  
Let op: Dus ook als ze geen klachten hebben!! Soms hebben jongere kinderen namelijk ook 

Corona zonder klachten. En dan kunnen ze het wel weer doorgeven aan anderen. 

Zo beschermen we elkaar! 
Hier staat meer uitleg over het gebruik van zelftesten: 

https://www.nibi.nl/uploads/nibi/files/8fc401fa1eec172a300ff98c9f85b4c5d2019ef0.pdf  

En hier zijn filmpjes te vinden over het gebruik van zelftesten: 
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/hulp-bij-zelftesten/  
Volgende week ontvangen we weer een nieuwe voorraad zelftesten en delen we dit uit. 
 

Viering hoogste punt van het nieuwe gebouw 
Woensdag 16 februari vieren we op de bouwplaats van de 

Vindplaats het hoogste punt van ons nieuwe kindcentrum. We 

nodigen jullie van harte uit voor dit evenement. We zouden het erg 

leuk vinden als u en uw kinderen samen met ons het hoogste punt 

komen vieren. Er is een programma met onder anderen de 

onthulling van een grote banner een korte toespraak en er is voor 

iedereen een hapje en een drankje. We starten vanaf 13:00 uur, dus 

we hopen u dan daar te zien en te spreken! 

Zetten jullie de datum vast in de agenda? Meer informatie volgt later nog via de app Parro. 

 

Adviesgesprekken groepen 8 - woensdag 9 februari 
De adviesgesprekken voor de groepen 8 zijn een week uitgesteld omdat de kinderen iets 

meer tijd krijgen om te toetsen.  Ze zullen nu op woensdag 9 februari i.p.v. 2 februari 

plaatsvinden. De ouders van de groepen 8 krijgen binnenkort nog een uitnodiging hiervoor. 

https://www.nibi.nl/uploads/nibi/files/8fc401fa1eec172a300ff98c9f85b4c5d2019ef0.pdf
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/hulp-bij-zelftesten/


Reminder verdeling schoolfruit 
Vanaf woensdag 9 februari gaan alleen de 

bovenbouwgroepen schoolfruit krijgen. En krijgen de 

onderbouwgroepen geen schoolfruit meer. Zie voor 

meer info ook het item hierover in de nieuwsbrief van 

november. 

Let op: Dit schoolfruit is extra fruit naast het fruit dat u 

zelf van thuis meegeeft. Het is dus de bedoeling dat 

u ook zelf dagelijks wat fruit voor de korte pauze blijft 

meegeven! 

• De eerste periode t/m 4 februari 2022 was/is het schoolfruit alleen voor de groepen 

1/2A, 1/2B, 2/3, 3/4, 4/5A, 4/5B, NK-geel en NK-blauw. 

• Vanaf 9 februari t/m 22 april 2022 (10 weken) verdelen we het schoolfruit dus over de 

groepen 5/6, 6/7, 7, 8A en 8B. 

 

Naschoolse activiteiten (NSA) 2e blok 

Aanmelden voor de naschoolse activiteiten van AKROS kan nog t/m zondag 23 januari. 

Aanmelden voor de naschoolse sport activiteiten (handbal of korfbal) kan nog t/m 

donderdag 20 januari. 

• De Roos via: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=12  

• Narcis-Querido via: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=58  

De activiteiten van AKROS (8 lessen) zijn gratis en starten in de week van maandag 7 februari. 

De sportactiviteiten (8 lessen) starten een week eerder (vanaf dinsdag 1 februari). Voor deze 

2 sportactiviteiten wordt wel een kleine bijdrage gevraagd (EUR 5,- voor 8 lessen). 

Let op: 

Als er meer NSA aanmeldingen zijn dan dat er plek is, gaat er geloot worden. Aanmelden is 

dus nog geen garantie op een plek. 

 

Nationale Voorleesdagen 
Woensdag 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Meer info, 

zie: www.nationalevoorleesdagen.nl. Ook in de kleutergroepen zullen 

we aandacht besteden aan deze voorleesdagen. 

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. We hopen natuurlijk dat deze 

vanaf volgende week weer open gaan. 

Kijk vooral ook eens op de website van de bibliotheek OBA voor 

(voor)lees activiteiten bij uw eigen OBA vestiging. Zie: www.oba.nl. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Informatie van Kind & Motoriek 

Sneeuw in huis met deze leuke knutsel! 
Het is winter! Daarom knutselen we deze week een 

“boom met sneeuw”. Allemaal verschillende 

sneeuwvlokken in een kale boom! 

 

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=12
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=58
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.oba.nl/jeugd/allerkleinsten.html


Wat heb je nodig? 
- Bruin papier 

- Wit papier 

- Evt. aluminiumfolie 

- Schaar 

- Lijm 

 

Hoe ga je te werk? 
Op de foto zie je een boom en verschillende 
sneeuwvlokken van wit papier en aluminiumfolie. Knip 

zelf een boom uit bruin papier. Vouw het witte papier 

of de aluminiumfolie 4x dubbel. Knip hier allemaal 

figuurtjes uit. Vouw hem daarna open en knip rondjes. 

Dit zijn de sneeuwvlokken! Lijm ze op je kale boom. 

Veel knutselplezier! 

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

 Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

 Volg ons op https://www.instagram.com/kindenmotoriekdecreatievetuin/  

 Neem een kijkje op ons TikTok kanaal https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Eerder verstuurde nieuwsbrieven van school zijn hier nog terug te lezen:  

https://www.obs-deroos.nl/downloads  

about:blank
https://www.instagram.com/kindenmotoriekdecreatievetuin/
https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/
https://www.obs-deroos.nl/downloads

