NIEUWSBRIEF september 2021
Belangrijke data tot en met vrijdag 1 oktober:
Datum
Maandag 6 t/m woensdag 15
september

Onderwerp
Startgesprekken reguliere
groepen

Donderdag 9 september

Start donderdagmiddag
circuit

Woensdag 15 t/m vrijdag 17
september

Schoolkamp

Donderdag 16 september

Bijeenkomst klankbordgroep
plein

Maandag 20 t/m donderdag
23 september

Startweek naschoolse
activiteiten (NSA) van AKROS

Woensdag 29 september

Laatste kans om je nog aan te
kunnen melden voor de NSA
sport
Studiedag leerkrachten

Donderdag 30 september
Vrijdag 1 oktober

Toelichting
Individuele gesprekken met
leerkrachten en ouders op
afspraak

Groep 7 en 8 van de NarcisQuerido en groep 8 van de
Roos zijn samen 3 dagen op
kamp in Leersum
Van 19:30 - 21:00 uur in de
bouwkeet

-Floorball (groep 6 t/m 8) of
-Volleybal (groep 3 t/m 5)
De kinderen zijn allemaal vrij

Oudernieuwsbrief 2 wordt
verstuurd

Voorwoord directie
Beste ouders en verzorgers,
We zijn blij dat het schooljaar 2 weken geleden weer normaal begonnen is. De kinderen van
beide scholen komen gewoon tegelijk naar school en gaan tegelijk weer weg. Ze spelen
samen buiten en leren elkaar beter kennen. Dat geldt ook voor alle ouders. Je komt elkaar
tegen bij het naar school brengen van de kinderen, waardoor je de andere ouders ook ziet
en soms spreekt.
Afgelopen week en de komende weken zijn bij de reguliere groepen de startgesprekken met
de leerkracht(en) van de groep waarin je kind zit. De startgesprekken zijn bedoeld om kennis
te maken met elkaar en de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en als het nodig is
afspraken met elkaar te maken.

Komende donderdag 9 september start ook het donderdagmiddagcircuit weer. De kinderen
van de groepen 6 t/m 8 gaan sporten in de Blauw-Wit hal en de kinderen van de groepen 1
t/m 5 gaan allerlei leuke en leerzame workshops in school volgen.

Ontwikkelingen de Vindplaats
De sloopwerkzaamheden van de Narcis-Querido zijn klaar. Ruim 70% van het oude gebouw is
gesloopt. Direct daarna zijn de heiwerkzaamheden begonnen en ook alweer afgerond. Het
bouwen van de Vindplaats is nu dus echt begonnen. Als je om het gebouw heenloopt kun je
met een beetje fantasie zien hoe groot het wordt.

Denk mee over het schoolplein!
Op 16 september aanstaande start de Klankbordgroep voor het ontwerp van de
buitenruimte/schoolplein. De gemeente gaat het plein aanpassen. De bedoeling is dat het
plein uitdagender is voor
de kinderen om te spelen
en er meer groen (bomen)
komt voor schaduwplekjes.
De gemeente en wij willen
graag dat jullie met ons
meedenken over het
ontwerp van het plein
zodat het zowel voor de
buurt als de kinderen van
school een nog leuker
plein wordt.
Wij zoeken nog
ouders/buurtbewoners die
in een klankbordgroep
mee willen denken over de
inrichting van het plein.
De klankbordgroep komt
tot de volgende zomer drie keer bij elkaar om mee te denken over de inrichting van het
plein.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 16 september van 19:30 tot 21:00 uur in de bouwkeet
op het bouwterrein van de school.
Dus heb je zin om mee te denken, stuur dan een mailtje naar directeur@obs-deroos.nl of
meld het even aan Floor of Willem-Jan.

Herhaling schooltijden schooljaar 2021 - 2022
De kinderen van De Roos en van de Narcis-Querido hebben beiden dezelfde schooltijden:
• Deuren open: 08:20 uur
• Deuren dicht: 08:28 uur
• Start lessen: 08:30 uur
Schooltijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
• 08:30 - 12:00 uur en 13:00 - 14:45 uur
(Lunchpauze: 12:00 - 13:00 uur)
Schooltijden woensdag:
• 08:30 - 12:30 uur

Herhaling vakanties en vrije dagen schooljaar 2021- 2022
Vakanties en vrije dagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
Vrije middag: Vrijdag 24 december 2021 vanaf 12:00 uur
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 27 februari 2022
Tweede Paasdag: Maandag 18 april 2022
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag en dag erna 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag: Maandag 6 juni 2022
Vrije middag: Vrijdag 15 juli 2022 vanaf 12:00 uur
Zomervakantie 2022: 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Studiedagen
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 30 september 2021
Maandag 6 december 2021
Dinsdag 25 januari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Vrijdag 15 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Maandag 27 juni 2022

Naschoolse activiteiten (NSA)
Aanmelden voor de naschoolse activiteiten van AKROS kan nog tot zondag 5 september.
De Roos via: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=12
Narcis-Querido via: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=58
Deze activiteiten van AKROS (8 lessen) zijn gratis en starten in de week van maandag 20
september.
Let op:
Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is, gaat er geloot worden. Aanmelden is nog
geen garantie op een plek.
Aanmelden voor de naschoolse sport activiteiten (floorball of volleybal) kan nog t/m 30
september. Deze sportactiviteiten starten pas eind oktober. Voor deze 2 sportactiviteiten
wordt wel een kleine bijdrage gevraagd (EUR 5,- voor 8 lessen)

Gezond traktatiebeleid / Gezonde School Amsterdam
Jarig zijn is een feest! En daar hoort trakteren ook bij. Gelukkig
mag dit nu weer en mogen de kinderen ook weer de klassen
rond.
Traktaties op onze school zijn klein, gezond en bevatten niet
meer dan 75 kcal.
Op Pinterest en via www.gezondtrakteren.nl kan je inspiratie op
doen voor gezonde traktaties.
Vanaf dit schooljaar gaan de Roos
en de Narcis-Querido beiden
meedoen met het nieuwe programma ‘Gezonde School
Amsterdam’. De gemeente Amsterdam biedt vanuit de GGD
basisscholen extra ondersteuning bij dit programma. Het
programma richt zich op welbevinden en sociale veiligheid,
relaties en seksualiteit, roken en alcohol, voeding, bewegen en
sport.

De Narcis-Querido was al een Jump-in school. Jump-in is een van de onderdelen van
bovenstaand ‘Gezonde School Amsterdam’ programma dat scholen helpt bijdragen aan
gezonde voeding en beweging van hun leerlingen om zo goed mogelijk op de groeien. Fitte
kinderen leren beter, presteren beter op school en zijn geconcentreerder in de klas. ‘Zo
blijven wij gezond’.
Een gezonde pauzehap, gezond lunchen en gezond trakteren zijn onderdeel van een
gezond voedingsbeleid. Ook de traktaties voor de juffen en meesters moeten gezond zijn en
passen bij een Jump-in school.
Denk a.u.b. met ons mee om onze kinderen van gezonde traktaties te laten genieten
Let op: Ongezonde traktaties worden mee terug naar huis gegeven!

Privacy instellingen – via Parro app
Ieder schooljaar opnieuw heeft school toestemming nodig om
beeldmateriaal met ouders te delen. Als ouders kan je via de app Parro
de privacy voorkeuren elk schooljaar controleren of wijzigen. Of als je je
voorkeuren nog niet eerder aan ons had doorgegeven, kan je dat
alsnog zelf via Parro opvoeren. Dit kan in Parro via de volgende
stappen:
1) Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen';
2) Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen';
3) Geef per kind aan wat de privacy voorkeuren per kind zijn, via de stipjes achter het
kind.
Wij gaan er van uit dat ouders de ingestelde Privacy voorkeuren zelf elk schooljaar goed
Controleren en eventueel wijzigen of aanvullen.
Lukt het niet om dit zelf te doen? Kom dan even langs bij Floor of Willem-Jan. Dan kunnen
verder helpen. Of zij kunnen een papieren privacy formulier geven waarop u dit kunt invullen.

Beestjes in je haar? Kammen maar….. Luizencontrole
We organiseren normaliter een luizencontrole na elke schoolvakantie. De klassenouders
zoeken hiervoor dan binnen de groep van hun kind andere
hulpouders om deze controle per groep te doen. Vanwege
Corona regels kunnen we deze luizencontrole tijdelijk niet doen.
We vragen alle ouders daarom om ook thuis extra alert te zijn
op luizen en/of neten in het haar van je kind. En het haar van je
kind thuis geregeld te controleren.
Via deze website zijn handige tips te vinden en filmpjes kijken
die gaan over het controleren en het behandelen van luizen:
https://www.rivm.nl/hoofdluis
Geef het vooral aan bij de groepsleerkracht of bij Floor of
Willem-Jan als je in de toekomst, als dat weer mag, bereid bent
te helpen in de klas bij de luizencontroles.

De Ouder- en Kind Adviseur (OKA) stelt zich voor
Beste ouders,
Mijn naam is Tugce Eryilmaz, de Ouder- en Kind Adviseur van de Narcis-Querido en de
Roos. Veel ouders kennen mij al van de Narcis-Querido en sinds kort vervang ik mijn collega
Jonne Korzilius van de Roos. Zij is met zwangerschapsverlof.
Gelukkig mag ik weer aanwezig zijn op school voor alle vragen en ondersteuning van ouders
en de leraren. Denk hierbij aan sportfonds aanvragen, opvoed- en opgroeiondersteuning op
maat, het leveren van jeugdhulp en het inzetten van specialistische jeugdhulp of andere
voorzieningen als nodig.

Ik zal iedere woensdagochtend aanwezig zijn voor al jullie vragen. Jullie kunnen mij vinden in
het BSO-lokaal. Dit lokaal kunt u bereiken via de aparte ingang van de voorschool van
AKROS. Deze ingang bevindt zich op het Reinier Claeszenplein.
Het is laagdrempelig en je kunt zo binnenlopen, maar gezien het coronavirus is het niet
handig als we met teveel volwassenen binnen zijn. Om dit te voorkomen kan er een afspraak
met mij gemaakt worden (mijn gegevens kunnen jullie onder dit berichtje vinden).

“Wij helpen kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met hen, hun ouders en omgeving, daar waar zij
zijn. Wij doen wat nodig is, zodat kinderen, jongeren en hun ouders grip houden of krijgen op
hun leven. Wij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Wij spannen ons
daarom extra in voor de wijken en gezinnen die ondersteuning of jeugdhulp het meest nodig
hebben.”
Tugce Eryilmaz
t.eryilmaz@oktamsterdam.nl

06-40545017

www.oktamsterdam.nl

Informatie van Kind & Motoriek
Allemaal klaar? Schieten maar!
Wat heb je nodig?
• Papier
• Potlood
• 4 voorwerpen voor doeltjes
Hoe ga je te werk?
• Scheur het papier in kleine stukjes (probeer te scheuren en niet te trekken).
• Schrijf op de papiertjes opdrachten voor de grove motoriek.
• Maak van de papiertjes kleine
propjes met je vingertoppen (niet
met je handpalm).
• Ga aan tafel zitten (tegenover
elkaar) en maak beiden een doel.
• Nu begint de wedstrijd: schiet om en
om een propje naar elkaar en
probeer te scoren.
• Heb je gescoord? Dan opent de
ander het propje en voert de
opdracht uit.
• De persoon met de meeste
doelpunten heeft gewonnen.
Voorbeelden opdrachten:
• Sta 20 tellen op je linkerbeen
• Spring 20 keer met 2 voeten tegelijk
• Maak een koprol
• Hinkel 10 keer op je rechterbeen
• Probeer 30 keer over te gooien
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Volg ons dan op Instagram, gebruikersnaam kindenmotoriekdecreatievetuin
En/of like ons op www.facebook.com/kindenmotoriek

