NIEUWSBRIEF mei 2022
Belangrijke data tot 10 juni 2022:
Datum
Maandag 16 mei

Onderwerp
-Groep 2/3 DR: Bezoek
theater Podium Mozaïek
-Laatste les NSA Droomhuizen
-GMR-vergadering AWBR

Toelichting
10:30 uur

Maandag 16 t/m donderdag
19 mei

Avond4Daagse West

Kinderen die hiervoor voor 29
april jl. zijn aangemeld lopen
samen met hun eigen ouders
4 avonden achter elkaar 5 km
in West

Woensdag 18 mei

Groep 4/5A NQ en 4/5B DR:
Ouderavond

Start is 19:30 uur

Vrijdag 20 mei

Open ochtend

Start is 09:30 uur
(Voor belangstellende ouders
die nog een basisschool /
kinderopvang zoeken, geef het
door!)

Dinsdag 24 mei

Groep 7 NQ: ouderavond

Evaluatie ‘De gelukkige klas’
Start is 19:30 uur

Donderdag 26 mei

Hemelvaart

Vrije dag, geen school

Vrijdag 27 mei

Dag na Hemelvaart

Vrije dag, geen school

Maandag 30 mei

Groep 5/6 NQ en 6/7 DR:
Ouderavond

Start is 19:30 uur

Dinsdag 31 mei

Bijeenkomst klankbordgroep
Vindplaats

Start is 19:30 uur

Woensdag 1 juni

Groep 3/4 NQ en 4/5B DR:
Groepspresentatie

Ouders zijn welkom vanaf
11:45 uur in de speelzaal

Vrijdag 3 juni

Groep 1/2A, 1/2B, en 2/3:
Schoolreisje

Hele dag, meer info volgt

Maandag 6 juni

Tweede Pinksterdag

Vrije dag, geen school

Dinsdag 7 juni

Studiedag leerkrachten

Vrije dag, leerlingen geen
school

Woensdag 8 juni

Groep NK-blauw en NK-geel:
Schoolreisje

Meer info volgt

Voorwoord van de directie
Het is nog maar negen weken tot de zomervakantie en dan na de zomervakantie nog maar
zeven weken in het oude gebouw aan de Jan van Galenstraat voordat we verhuizen naar
kindcentrum de Vindplaats op de Jan den Haenstraat. Het gaat nu dus razendsnel. Het is
een fijne gedachte dat we binnenkort een mooi, nieuw en ruim gebouw hebben met
voldoende speelterrein op het plein. Wij kunnen niet wachten tot het zover is.
De klankbordgroep van ouders is de laatste tijd twee keer bij elkaar gekomen en we zijn nog
steeds op zoek naar meer ouders die mee willen doen. De volgende vergadering is op
dinsdagavond 31 mei om 19:30 uur. De klankbordgroep krijgt dan een rondleiding in het
nieuwe gebouw van de Vindplaats. Dus als u ook al in het gebouw wilt kijken en u ook graag
actief meedenkt, stuur dan een mailtje aan directeur@vindplaats.amsterdam.
U ontvangt dan een uitnodiging en kunt meedenken over het onderwijs aan uw kind(eren)
op de Vindplaats. We vergaderen eens per zes weken op dinsdagavond van 19:30 tot
maximaal 21:00 uur.

Themaweken Groei en leven
De komende weken zijn we in alle groepen van de Roos en de Narcis-Querido bezig met het
thema Groei en leven. Iedere groep gaat binnen dit thema op eigen wijze aan de slag. Bij
het thema groei en leven kan je namelijk aan allerlei onderwerpen denken.
Het gaat vooral om het besef wat leven is en dat alles dat leeft een bepaalde ontwikkeling
of groei doormaakt.
Elk kind maakt bijvoorbeeld een vergelijkbare groei (ontwikkeling) door op verschillende
gebieden, maar ook vindt er ontwikkeling plaats van mens, dier en planten. Ook kan je het
bijvoorbeeld hebben over dat de aarde als geheel een bepaalde ontwikkeling doormaakt
en dat de manier waarop we nu met de aarde omgaan het natuurlijk evenwicht verstoort.
In de hal hangen nu op diverse plekken allemaal foto's van de teamleden van toen ze jong
waren. De kinderen mogen raden van wie welke kinderfoto is. En de naam erbij schrijven.
Kom vooral kijken. Ziet u ook wie wie is?

Baas in Eigen Soap / Vreedzame school - Blok 6
Op dit moment zijn we nog even bezig met blok 5. Binnenkort starten de groepen met blok 6
van de Vreedzame School / Baas lessen.
Het thema van blok 6 is: ‘We zijn allemaal anders’. In blok 6 gaat
het over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen
de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en
verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse
en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren
dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en
de samenleving. Dit blok is natuurlijk ook mooi te koppelen met het
thema Groei en leven.

Betaalverzoek overblijf (TSO) blok 3
In de loop van volgende week ontvangen alle ouders vanuit ons Schoolkassa systeem via de
app Parro het 3e en laatste registratie- & betaalverzoek voor de overblijf van dit schooljaar.
Dit verzoek is voor de periode van 1 april tot de zomervakantie.
Fijn als u via dit verzoek dan meteen aangeeft of u wel of niet gebruikmaakt van de overblijf.
En als u wel gebruikmaakt van de overblijf meteen de betaling doet.

Uitlenen van verteltassen - vrijdagen van 08:30 - 09:30 uur
Elke vrijdag is de uitleen van de Verteltassen. Verteltassen zijn
zelfgemaakte tassen met mooie boeken, spelletjes, knuffels en
speelgoed erin. Kinderen krijgen meer plezier in lezen en boeken door
het spelen met de tassen, op school of thuis. Ouders helpen mee met
het bedenken, maken en vullen van de Verteltassen.
Het uitlenen en weer inleveren van de tassen is in april weer opgestart
en is elke vrijdag. De tassen worden voor twee weken aan gezinnen
uitgeleend. De tijd is van 08:30 uur - 09:30 uur en de plek is het lokaal
rechtsboven in de losse unit op het binnenplein op de eerste
verdieping.
Wilt u ook meehelpen met het maken van deze tassen? Laat dat dan
vooral even weten via Mariya of Floor. Het maken van de tassen is
elke donderdagochtend.

______________________________________________________________________________________

Informatie van Kind & Motoriek

Het handen- en voeten pad
Dit spel vereist opperste concentratie en coördinatie. Dat betekent dat je heel goed moet
nadenken wat je doet en zowel je handen als je voeten tegelijk moet gebruiken. Wie is het
snelst en maakt het minste fouten?

Wat heb je nodig?
3 papieren waar beide voeten (links en rechts) op afgebeeld
staan
2 papieren met een rechter voet
2 papieren met een linker voet
2 papier waar beide handen (links en rechts) op afgebeeld
staan
1 papier met een rechter hand
1 papier met een linker hand
Tape
Een stopwatch

Hoe ga je te werk?
Print of teken de handen en voeten op verschillende blaadjes papier. Hoeveel
handen en voeten je nodig hebt, kun je hierboven terug lezen.
Leg deze blaadjes vervolgens in willekeurige volgorde neer (zie afbeelding hieronder
voor een voorbeeld). Tussen elk blaadje houdt je ongeveer 10 cm ruimte.
Plak de blaadjes vast met tape of stevig plakband.
Begin bij de start en spring met de juiste handen en voeten naar de overkant.
Als je met iemand samen speelt, dan kunnen jullie om de beurt springen. Wie kan het
snelst en foutloos de finish halen?
Je kunt de handen en voeten natuurlijk iedere ronde in een andere volgorde
neerleggen. Zo heb je iedere keer een nieuw handen- en voetenpad.
Ook leuk: Je kunt dit spel ook buiten spelen met stoepkrijt! Trek dan je handen en voeten over
met stoepkrijt op de stoep… Springen maar!!

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

