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T 020 612 22 66 

info@obs-deroos.nl 
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En volg ons ook op Twitter via: @obsroos 

 

 

 

Belangrijke data komende periode t/m 11 januari 2019: 

Datum  Activiteit 

Maandag 3 december 2018 - NSA Beeldenclub & Engels circus: Laatste les & presentatie 

Dinsdag 4 december - Voorschool AKROS: Sintviering 

- NSA kleuteryoga: geen les! 

Woensdag 5 december - Groepen 1 t/m 8 en NK: Sintfeest 

- Wekelijkse koffie inloop voor ouders 

- NSA Bloggen & Vloggen: geen les! 

Vrijdag 7 december - Hal versieren in kerstsfeer - ouderhulp altijd welkom 

- Groepen 1/2 en 3: poppenkastvoorstelling 

- Groep 6: Bezoek Woeste Westen 

Maandag 10 december - NK bovenbouw: bieb bezoek 

- MR-vergadering (19:30 uur) 

Dinsdag 11 december - NSA kleuteryoga: laatste les 

Woensdag 12 december - Wekelijkse koffie inloop voor ouders 

- NSA Bloggen & Vloggen: laatste les & presentatie 

Donderdag 13 december - Afsluiting 1e blok donderdagmiddagcircuit (14:15 uur) 

Vrijdag 14 december - Directie koffie inloop voor ouders (08:30 - 09:30 uur) 

- Groep 4/5 & 6: Groepspresentatie 

Woensdag 19 december - Wekelijkse koffie inloop voor ouders 

Donderdag 20 december - Kerstdiner in de klas & ouderborrel (start 18:00 uur) 

Vrijdag 21 december - Groepen 3 t/m 8: Gezamenlijke afsluiting IPC (10:50 uur) 

- Alle groepen: Vanaf 12:00 uur vrij, geen lessen meer 

Zaterdag 22 december 2018 

t/m zondag 6 januari 2019 

- Kerstvakantie, alle kinderen zijn vrij 

Woensdag 9 januari - Wekelijkse koffie inloop voor ouders 

- Groep 6: Bezoek Stadslab 

- Groep 3: Bezoek Tropenmuseum 

Vrijdag 11 januari - Groepen 1/2: Oudervoorlichting thema Tijd (08:45 uur) 

- Roosblaadje 5 wordt verstuurd naar alle ouders 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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DIRECTIE 
Alweer het laatste Roosblaadje van 2018. De tijd vliegt voorbij. Morgen begint de hectische 

maar vooral gezellige decembermaand. Een maand van feesten, een maand van terugkijken 

en een maand met allerlei presentaties.  De maand december met als hoogtepunt het 

kerstdiner op donderdag 20 december. 

Nieuw is een presentatie van de activiteiten en producten van het donderdagmiddagcircuit. 

Op donderdag 13 december vanaf 14:15 uur bent u van harte uitgenodigd om op school te 

luisteren en te kijken naar wat de kinderen de afgelopen periode allemaal hebben gemaakt 

op de donderdagmiddag. Dit varieert van theater, kickboksen, nieuwe werelden, DJ-

klanken tot schaakwedstrijden. Het wordt erg spannend en leuk, dus komt allen! 

Op vrijdag 14 december is er weer een directie koffie inloop. Heeft u behoefte om van 

gedachten te wisselen over alles wat er op De Roos gebeurt, dan bent u van harte 

uitgenodigd. 

Alhoewel het nog een beetje vroeg is, wens ik u nu al gezellige kerstdagen,  een prettige 

vakantie en een mooi en gelukkig 2019. 

 

EVEN VOORSTELLEN... ZITA 
Hallo allemaal, Ik ben Zita Vermesi en ik werk sinds kort twee dagen 

per week bij jullie op De Roos. De andere dagen van de week sta ik 

voor de klas op de Narcis Queridoschool in groep 6. Deze afwisseling 

vind ik erg fijn. Sommige van jullie ken ik al want ik heb hier een paar 

jaar geleden al een poosje gewerkt als juf bij de nieuwkomers en de 

middenbouw. Ondertussen heb ik de opleiding tot intern begeleider 

afgerond en had ik het geluk dat ik hier weer terug kon komen. Ik vind het ontzettend leuk 

dat ik deze kans heb gekregen en hoop hier veel bij te leren. Mocht u vragen hebben, dan 

mag u die altijd komen stellen. Ik werk hier op dinsdag en woensdag. Tot snel! 

 

SINT BEZOEK 5 DECEMBER 

De spanning stijgt bij ons op school want het is bijna zover. 

Woensdag 5 december krijgen we hoog bezoek; Sinterklaas komt dan naar De Roos. 

Hij zal ongeveer om 09:00 uur arriveren op het Reinier Claeszenplein. 

Ouders die het leuk vinden om daarbij aanwezig te zijn, zijn van harte welkom! De kinderen 

worden daarvoor wel gewoon uiterlijk 08:30 uur al in de klas verwacht. 

 

KERSTDINER 20 DECEMBER 

Na de Sint volgt meteen weer het kerstfeest... Vrijdagochtend 7 december gaat de 

ouderraad met de hulp van andere ouders weer de kerstboom in de hal neerzetten en de 

hal verder in kerstsfeer brengen. Kom die ochtend vooral de ouderraad eventjes 

meehelpen als u kunt. 

Ook hebben alle kinderen op donderdag 20 december van 

18:00 uur tot ongeveer 19:00 uur weer een kerstdiner in 

de eigen groep. De inloop is vanaf 17:50 uur. Thuis maken 

alle kinderen samen met u zelf iets te eten voor de eigen 

groep. Binnenkort worden hiervoor intekenlijsten 

opgehangen per groep om te voorkomen dat niet 

iedereen hetzelfde type eten meeneemt.  
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Het verzoek is om zoveel mogelijk rekening te houden met gezond en halal eten. Vraag ook 

even na bij de eigen groepsleerkracht of er bijvoorbeeld kinderen 

met een allergie zijn in de groep. 

Het verzoek aan de ouders is ook om hun kind voor het kerstdiner 

een eigen bord, bestek en beker mee te geven met daar duidelijk de 

naam op geplakt (bijv. handig met leukoplast). Dit scheelt veel afval 

en is natuurlijk beter voor het milieu.  

Ouders kunnen, nadat ze hun kind naar de klas hebben gebracht, ook 

met elkaar even borrelen in de speelzaal en daar een klein hapje eten tot het diner van de 

kinderen is afgelopen. Fijn dat u wat extra te eten mee kunt nemen voor bij deze 

ouderborrel. De ouderraad bereidt dit alles voor en koopt ook de sapjes en het fris in voor 

de ouders en de kinderen. Hierbij kunt u altijd helpen als u wil. Neem dan vooral contact op 

met de ouderraad via:  or@obs-deroos.nl. 

 

GEZAMENLIJKE IPC AFSLUITING 21 DECEMBER  
Vrijdag 21 december zal er een gezamenlijke IPC afsluiting zijn van de 

thema's: speelgoed, chocolade en Nederland Waterland. 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 nodigen u van harte uit om bij 

deze afsluiting aanwezig te zijn! Vanaf 10:50 uur staan de deuren 

voor u open om een kopje thee of koffie te pakken. Om 11:00 uur 

wordt er gestart in de groep van uw kind. Rond 11.30 uur wordt u 

uitgenodigd om de andere groepen te bezoeken en de andere 

kinderen u te laten vertellen wat ze de afgelopen periode geleerd hebben tijdens IPC. Wij 

hopen u dan allen te zien! 

 

Informatie uit de groepen 
Veel informatie uit de groepen wordt ook gedeeld via de App Parro.  

Zorg dus vooral dat u deze App op uw smartphone of tablet activeert. Zo mist u geen 

belangrijke informatie. De groepsleerkracht kan u (opnieuw) uitnodigen via uw e-mail met 

een koppelcode voor het activeren van de app. 

Ook de belangrijkste data van de jaarkalender zijn te vinden via deze App. 

 

GROEP 1/2A EN 1/2B 
We zijn aan het aftellen tot de verjaardag van Sinterklaas. De kinderen zingen, rijmen, 

knutselen en spelen heel veel over Sinterklaas. Een gezellige drukte. Sinterklaas heeft 

toegezegd dat hij 5 december zijn verjaardag bij ons komt vieren. We kijken er al naar uit.  

Na de Sinterklaas komt de kerstboom weer tevoorschijn. En versieren we de klas feestelijk. 

Om een beetje in de stemming te komen, kijken we vrijdag 7 december naar een 

poppenkastvoorstelling, waarin de kerstcadeautjes een rol spelen. Op donderdag 20 

december gaan we gezellig met zijn allen eten. Zie de info boven en meer informatie 

hierover volgt evt. later via de Parro app. 

 

GROEP 3 
In deze heerlijke tijd proberen we waar mogelijk de taal- en rekenlessen van een “sint-

sausje” te voorzien. Zoals; rekenen met pepernoten en sinterklaaswoorden met twee 

medeklinkers op het eind of aan het begin van het woord of beide. (Sint, klomp, staf) 

mailto:or@obs-deroos.nl
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Zowel het thema van Lijn 3 en blok 2 van rekenen worden binnenkort afgerond.  

Benieuwd naar welke vaardigheden we gaan oefenen bij rekenen en welke letters en 

klanken we leren lezen en spellen? Binnenkort hangen de nieuwe doelen op de muur in de 

klas. 

De meeste kinderen lukt het al heel goed om de hele uren te “lezen” op de klok. Het 

benoemen van 1 uur vroeger en 1 uur later is nog wat lastig voor velen. Het is fijn wanneer 

u dit thuis met uw kind ook kunt oefenen. 

Ook thuis lezen blijven we aanmoedigen! Veel (voor)lezen maakt het lezen makkelijker. 

Om dit wat extra aandacht te geven zullen de kinderen voor de kerstvakantie weer een 

leeskaart meekrijgen waarop kan worden afgestreept wanneer er gelezen is. Volle 

leeskaarten mogen uiteraard trots geshowd worden! 

Ook IPC zal worden afgerond voor de kerstvakantie. U bent hiervoor van harte uitgenodigd 

in de klas op vrijdag 21 december van 11:00 tot 11:30 uur. Hierna bent u door de andere 

groepen uitgenodigd om te zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd. 

Op vrijdag 7 december zullen de kinderen gaan kijken naar een poppenkastvoorstelling in 

het speellokaal. 

Op donderdag 20 december zullen we gaan genieten van het kerstdiner in de klas. Graag 

vragen wij u hiervoor een klein gerecht mee te geven aan uw kind. Om ervoor te zorgen dat 

er enige variatie is zal er binnenkort een lijst hangen naast de deur waarop u kunt aangeven 

welk gerecht u meegeeft. Het is fijn als u, waar mogelijk, het gerecht met Halal 

ingrediënten kunt bereiden. Zo kunnen alle kinderen ervan genieten.  

Op woensdag 9 januari zullen we met de groep het Tropenmuseum bezoeken. Dit bezoek 

sluit aan bij ons nieuwe IPC thema  “mensen die verhalen vertellen”. We maken hiervoor 

gebruik van de cultuurbus. Deze pikt ons op voor school en zet ons bij het Tropenmuseum 

weer af. Voor dit uitstapje zoeken we 1 ouder die met ons mee kan als begeleiding. 

Wanneer u tijd en zin heeft kunt u dit aangeven bij Thessa. 

 

GROEP 4/5 
Maandag zijn wij naar De Hortus geweest, een prachtige tuin midden in de stad. De 

mensen die daar met de kinderen spraken waren onder de indruk van de kennis van de 

kinderen en ook de betrokkenheid. Voor ons was het bezoek véél te kort, terwijl ze gewend 

waren dat doorgaans een groep veel eerder klaar is. De kinderen hebben een vrijkaartje 

gekregen om alles wat ze ontdekt hebben te delen met u in een volgend bezoek. Het 

kaartje is een jaar langer geldig dan op het kaartje staat. 

Toen we in de vlinderkas waren en een kind vroeg: "wat is de opdracht hier?" Verzuchtte 

een kind: "Genieten!" 

Groep 5 mag De Sint helpen. Haast iedereen heeft nu een cadeau gekocht voor een ander, 

het bonnetje mag ingeleverd worden. De surprises mogen nu naar school meegenomen 

worden! 

Vrijdagmiddag 14 december laten wij onze presentatie zien rond het onderwerp Chocola, 

een week later, vrijdag 21 december is dan de afsluiting van dit thema. 

Nieuwsbegrip: In de groep kiezen wij lessen Nieuwsbegrip rond ons thema "Chocola". Uw 

kind kan thuis de gewone lessen maken. De tafels oefenen is ook iets dat geautomatiseerd 

moet zijn. Kies elke week een tafel uit en oefen die samen met uw kind onderweg naar 

school, of zoek tafels in de omgeving: 3 groepjes tafels op een terras met 4 stoelen er om 

heen. 3x4 auto's met 4 wielen... 
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GROEP 7 
Afgelopen week zijn de schooltuinlessen afgerond met een leuke quiz. Er bleek veel geleerd 

te zijn op en rond de tuin. 

De presentatie van vorige week verliep erg leuk. Helaas zijn er nog steeds ouders die niet 

de gehele presentatie bijwonen maar alleen die van hun eigen kind. Als u komt is het de 

bedoeling tijdens de hele show aanwezig te zijn, dit is wel zo leuk naar de kinderen toe. 

Het IPC-thema Nederland waterland loopt al weer enige weken. We hopen u op de 

eindpresentatie van vrijdag 21 december te zien. 

Bedankt voor de mooie lijst spreekwoorden en gezegden. 

 

NIEUWKOMERS - NK1 & NK2 
We hebben een ontzettend leuk thema afgerond, thema 'Wonen & Vervoer'. De kinderen 

hebben allemaal een toets gehad van het thema, wat hebben ze veel nieuwe woorden 

geleerd! Ze krijgen deze week het scoreformulier mee zodat ze dit met trots aan u kunnen 

laten zien.  

 

We zijn begonnen met een nieuw thema: THEMA FEEST. We zijn het thema heel feestelijk 

begonnen door feestelijke maaltijden te bereiden. We hebben het gehad over gezonde 

voeding en gezond trakteren. De kinderen hebben gezonde traktaties gemaakt en we 

hebben er lekker van gegeten. We gaan het de komende weken hebben over de feesten die 

we vieren, over de manier waarop feesten gevierd worden en over het 'samen zijn'.   

Natuurlijk hebben we het in de klas over Sinterklaas. We hebben geleerd wie Sinterklaas is 

en wat voor feest het Sinterklaasfeest is. De kinderen kunnen u alles vertellen over 

'Schoenzetten, cadeautjes, pepernoten, schuimpjes, de stoomboot, het paard Amerigo, de 

pieten, het lopen over de daken en het klimmen door de schoorsteen'. De kinderen weten 

ook wat roet is en snappen waarom de pieten zwarte vegen op hun gezicht hebben.  

We vieren het Sinterklaasfeest op de verjaardag van de Sint zelf: woensdag 5 december. 

Het wordt een groot feest! Als u het leuk vindt kunt u in de ochtend even blijven kijken om 

te zien of en hoe de Sint de school weet te bereiken. 

 

Het schoolzwemmen is een aantal weken bezig. Het gaat hartstikke goed, Felix heeft zelfs al 

2 zwemdiploma's gehaald! We zijn allemaal in het ondiepe badje begonnen maar de 

meeste kinderen hebben inmiddels al in het diepe zwembad gezwommen.  

Omdat de oudste kinderen gaan zwemmen, vervalt er 1 gymles voor deze kinderen. Dit 

betekent dat zij alleen op dinsdag gymles hebben. Op de donderdag hebben ze extra tijd 

voor het leren van het Nederlands. 

Let op: We hebben elke week een ouder nodig die mee gaat naar het zwembad. Tot nu 

toe zijn alleen de moeder van Taisiia en de moeder van Gideon en Felix mee geweest. 

Wilt u allemaal u best doen er een keer bij te zijn? U kunt zich inschrijven op de lijst bij de 

deur van de klas. 

De jonge kinderen gaan niet mee naar zwemmen, het is enkel voor kinderen in de leeftijd 

groep 5 en hoger. De kinderen die niet mee gaan, blijven op school. Zij gaan daar extra 

oefenen met het Nederlands, spelenderwijs. Zij houden wel de gymlessen, twee keer per 

week. 

 

Maandag 10 december gaan de bovenbouw kinderen (9 jaar en ouder) naar de bibliotheek. 

We leren wat je kunt doen in de bibliotheek en hoe het werkt. We gaan boeken zoeken en 
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die nemen we mee naar school zodat we lekker kunnen lezen. Over een paar weken gaan 

de onderbouw kinderen (6 t/m 8 jaar) naar de bibliotheek. 

Op donderdag 20 december is er in de avond een kerstdiner. De bedoeling is dat de 

kinderen allemaal iets maken en meenemen. We maken een buffet van al het lekkers en 

gaan er daarna lekker van eten. Ouders kunnen met elkaar een hapje en een drankje doen 

in een andere ruimte. Meer informatie hierover volgt nog.  

 

Vrijdag 21 december zijn de kinderen allemaal om 12:00 uur vrij. De vakantie start dan. De 

vakantie is van zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019. In het nieuwe jaar, 

op maandag 7 januari zijn we alle kinderen graag weer terug op school. 

 

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur 
Op maandag 14 januari 2019 start in het Ouder- en Kindcentrum (locatie Magalhaensplein) 
een cursus positief opvoeden voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.   
Ouders kunnen zich aanmelden via de website van het OKC of via Jonne, de ouder- en kind 
adviseur van De Roos. Meer informatie is te vinden in een aparte bijlage bij dit Roosblaadje. 
Jonne Korzilius, ouder- en kindadviseur, Ouder- en Kindteam Oud West & De Baarsjes. 
E-mail: j.korzilius@oktamsterdam.nl  
Tel: 06 - 42360073 
Website: www.oktamsterdam.nl  
(Woensdag aanwezig op De Roos) 

 

Nieuws van Kind & Motoriek 
Het is bijna december! Dit betekent dat ook de kerst eraan komt en de kerstboom weer 

wordt neergezet. Je kan natuurlijk ook je eigen kerstboom maken! 

  

Wat heb je nodig  Hoe maak je de kerstboom 

Groen vel papier  Teken met een potlood je eigen kerstboom  

Potloden en stiften  Teken de kerstballen 

Schaar    Trek de kerstboom en de kerstballen over met een stift 

Kleur de kerstballen in  Knip de kerstboom uit  

    Plak je kerstboom waar iedereen het kan zien 

 

Extra: Is de echte kerstboom in huis? Hang nu je 

zelfgemaakte kerstboom in de echte kerstboom. 

 

Hoe kan je dit doen: 

• Maak een gat aan de bovenkant van je kerstboom.  

• Haal hier een paperclip doorheen 

• Hang de kerstboom in de kerstboom  

 

Namens Kind en Motoriek wensen wij u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. 
 

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

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek   

 

mailto:j.korzilius@oktamsterdam.nl
http://www.oktamsterdam.nl/
http://www.facebook.com/kindenmotoriek

