
 
 
 
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF juni 2022 
 

Belangrijke data tot 16 juli 2022: 
Datum Onderwerp Toelichting 

Dinsdag 14 juni Groep 7 NQ: ouderinloop VO 

 

Groep 4/5A NQ: uitstapje 

Woeste Westen 

 

Vrijdag 17 juni Groepen 8A & 8B: 

Kunstschooldag 

 

Maandag 20 juni Laatste keer schoolband NSA  

Woensdag 22 juni Oudertheater: Voor je het 

weet zijn ze grOOt 

 

Optreden schoolband leden 

in theater Aslan 

Vanaf 08:30 uur in speelzaal 

 

 

Extern, middag 

Vrijdag 24 juni Middenbouw: Schoolreisje 

Duinrell 

 

Groep 7 NQ: bezoek Artis 

De groepen 3/4, 4/5A, 4/5B, 

5/6 en 6/7 gaan de hele dag 

op schoolreis 

 

Maandag 27 juni Studiedag Alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 29 juni Open ochtend  
Voor belangstellende ouders met 

kinderen van 0-4 jaar die nog een 

school zoeken. Geef het door! 
 

Groep 7: Voorlopige 

adviesgesprekken 

Start 09:30 uur 

 

 

 

 

Middag 

Donderdag 30 juni Laatste keer do-mi circuit  

Vrijdag 1 juli Nieuwkomersgroepen: 

bezoek Artis 

 

Maandag 4 juli Bijeenkomst ouders 

klankbordgroep 

17:00 uur 
Over interieur Vindplaats 

Woensdag 6 juli Feestelijke activiteiten einde 

schooljaar 

Ochtend 

Maandag 11 juli Afscheidsavond groep 8B NQ Theater ASLAN 

Dinsdag 12 juli Afscheidsavond groep 8A DR Theater ASLAN 

Vrijdag 15 juli Middag vrij De kinderen zijn uit om 12:00 

uur en daarna start de 

zomervakantie 

Zaterdag 16 juli tot en met 

zondag 28 augustus 

Zomervakantie Alle kinderen zijn vrij 



Voorwoord van de directie 
De laatste 5 weken van dit schooljaar. Vijf weken waarin de rapportgesprekken plaatsvinden, 

de voorlopige adviezen voor de groep 7 kinderen worden besproken, we afscheid nemen 

van de kinderen van groep 8 en we het jaar feestelijk afsluiten.  

 

Het zijn ook de laatste 5 weken dat de Narcis Queridoschool en OBS de Roos nog afzonderlijk 

bestaan. Vanaf 1 augustus aanstaande zijn we samen met de kinderopvang van AKROS ‘de 

Vindplaats’. Blij dat het zover is, maar ook een beetje weemoedig dat we afscheid nemen 

van twee prachtige scholen. Laten we daarom nog extra genieten van deze laatste 5 

weken. 

 

U heeft per e-mail een uitnodiging gekregen van de MR om uw mening 

te geven over de schoollunch en de schooltijden op de Vindplaats 

volgend schooljaar.  Via de link opent u een formulier 

waarop u uw mening kunt aangeven. Het is maar een 

minuutje werk en het is zeker belangrijk om uw mening 

hierover te geven, zodat de MR weet hoe u hierover denkt. 

Als u nog vragen heeft over de schoollunch en de schooltijden, dan is er een 

inloopmoment op maandag 13 juni om 08:30 uur op school. U kunt dan uw 

vragen over de lunch en de schooltijden kwijt aan de MR, de directie en een 

leerkracht. 

 

 

Registratie- & betaalverzoek overblijf (TSO) blok 3 
U heeft in mei via de Parro App het 3e 

en laatste registratie- & betaalverzoek 

ontvangen vanuit het Schoolkassa 

betaalsysteem voor de overblijf (TSO). 

Dit 3e verzoek is voor de TSO-periode 

van 1 april tot de zomervakantie. 
We vragen u om de overblijfkosten zo snel mogelijk en uiterlijk voor 15 juni via de IDeal 

betaallink in het Parro Schoolkassa bericht te betalen. 

Tijdens dit schooljaar zijn er in totaal 3 betaalverzoeken (en herinneringen) voor de TSO aan 

alle ouders verstuurd:  

• Blok 1   periode augustus - december € 65,- 

• Blok 2   periode januari - maart  € 41,- 

• Blok 3   periode april - juli   € 44,- 

Totale kosten schooljaar 21/22:  € 150,- 

Helaas heeft een aantal ouders de kosten voor de TSO blokken 1 en 2 nog steeds niet 

betaald terwijl de kinderen wel elke week naar de overblijf zijn gekomen. 
Daarnaast hebben sommige ouders via diezelfde link in het Parro bericht nog steeds zelf niet 

goed geregistreerd als de kinderen geen gebruikmaken van de overblijf. 
We verzoeken u dit ook voor 15 juni aanstaande goed te registreren of -indien van 

toepassing- nog te betalen voor alle drie de TSO blokken via de al eerder aan u verstuurde 

Parro berichten. 

Lukt het u zelf niet goed om de TSO via de digitale Schoolkassa berichten in Parro te betalen? 

Loop dan even lang bij Floor. 

Als uw kind niet naar de overblijf (TSO) gaat: 
Via bovenstaande digitale Parro App Schoolkassa verzoeken geeft u dit dus zelf -per TSO-

blok/periode opnieuw- aan. U klikt op de weblink in het Schoolkassa bericht en vinkt daar zelf 

onderaan aan: <naam kind> maakt GEEN gebruik van de overblijf.  



Zomerschool - van 18 - 28 juli 
Ook deze zomer biedt de Weekend Academie zomerschool aan van 18 t/m 28 juli. 

Kinderen die na de zomervakantie in leerjaar 6, 7 of 8 zitten, mogen hiervan 

gebruik maken. Dus de kinderen uit de huidige leerjaren 5, 6 of 7. 
U kunt uw kind hiervoor nog digitaal aanmelden tot volgende week woensdag 15 

juni via: https://weekendacademie.nl/zomerschool/  
Heeft u thuis geen PC? Of hulp nodig bij het digitaal aanmelden? Loop dan even 

langs bij Mohamed of Floor. Dan kunnen zij u verder helpen. 

 

Oudertheater - woensdag 22 juni 
Woensdag 22 juni is het oudertheater ‘Voor je het weet zijn ze grOOt’ beneden in de 

speelzaal van 08:45 - 10:15 uur. 
Dit is een interactieve theatervoorstelling speciaal voor ouders van onze school. 
Opvoeden is soms best lastig. Kom daarom vooral naar deze voorstelling. Het gaat over 

opvoeding, voeding en bewegen. Het is grappig en vooral ook heel handig. 
Het theater is doordat er veel uitgebeeld wordt ook goed te volgen door ouders die nog wat 

minder goed Nederlands begrijpen. Via het agenda item in de Parro app kunt u zelf tot 

woensdag 15 juni nog aangeven of u aanwezig wilt zijn bij het theater of niet. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Informatie van Kind & Motoriek 

 

De 7-sprong 
 
Buiten spelletjes met de bal doen, dat is leuk en stoer! Lukt het jou om deze 7-sprong 

challenge te volbrengen?  

 

Wat heb je nodig? 
• Een lege muur  

• Een (tennis)bal die goed kan stuiteren  

 

Hoe ga je te werk?  
- Voer de zeven opdrachten die hieronder staan uit.   

- Gooien doe je steeds met 1 hand, vangen mag met twee handen.  

o Gooi de bal 7x tegen de muur, stuit op de grond en vang de bal. 

o Gooi de bal 6x tegen de muur en vang de bal (zonder stuit).  

o Gooi de bal 5x eerst met een stuit op de grond, dan tegen de muur en vang 

de bal.  

o Gooi de bal 4x onder je been door tegen de muur en vang de bal. 

o Gooi de bal 3x tegen de muur, 

klap in je handen en vang de bal. 

o Gooi de bal 2x tegen de muur, 

draai een rondje en vang de bal. 

o Gooi de bal 1x tegen de muur, 

klap in je handen (voor-achter-

voor je lichaam) en vang de bal. 

 

 

 

https://weekendacademie.nl/zomerschool/


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  
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