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Bezoekadres 

Reinier Claeszenplein 12 

1056 WB Amsterdam 

Postadres 

Jan van Galenstraat 105 

1056 BK Amsterdam 

T 020 612 22 66 

info@obs-deroos.nl 

www.obs-deroos.nl 

En volg ons ook op Twitter via: @obsroos 

 

 

 

Belangrijke data komende periode t/m 8 maart 2019: 
 

Datum  Activiteit 

Maandag 11 februari - Groep 6: Bezoek schooltuinen 

- NSA balsporten: 2e les (15:30 uur - 16:30 uur) 

Dinsdag 12 februari - NSA tennis: 2e les (15:30 - 16:30 uur) 

Woensdag 13 februari - Wekelijkse koffie inloop (v.a. 08:30 uur in ruimte naast 

BSO) 

- Groep 6: Bezoek theater Bellevue 

Donderdag 14 februari - Ouders groep 8: bijeenkomst toets Route 8 (15:00 uur) 

Vrijdag  15 februari - Groep 7: bezoek gemeentehuis i.h.k.v. IPC 

- Groep 6 & 8: Groepspresentatie 

Zaterdag 16 februari t/m 

zondag 24 februari 

- Voorjaarsvakantie, de school is gesloten en alle kinderen 

zijn vrij 

Maandag 25 februari - Groep 8: bezoek Anne Frankhuis in het kader van IPC 

- Groep 7: bezoek Verzetsmuseum 

- Start NSA Timmeren, hamers & houtjes (15:00 - 16:15 uur) 

Dinsdag 26 februari - Start NSA Animatie (15:00 - 16:00 uur) 

Woensdag 27 februari - Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een 

basisschool zoeken (09:00 uur), geef het door!  

- Start NSA Website bouwen (12:45 - 14:00 uur) 

- Hopelijk start NSA Fopshop (nu nog te weinig deelnemers) 

Donderdag 28 februari - Start 2e blok buurtsport activiteit basketbal 

Vrijdag 1 maart - Directie koffie inloop (08:30 uur) 

Maandag 4 maart - NK onderbouw: bibliotheekbezoek 

Woensdag 6 maart - Wekelijkse koffie-inloop 

Vrijdag 8 maart - Groepen 1/2: Oudervoorlichting thema n.t.b. (08:45 uur) 

Vrijdag 8 maart - Roosblaadje 7 wordt verstuurd naar alle ouders 

 

 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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DIRECTIE 
Beste ouders,  

De laatste tijd zijn er een aantal wijzigingen in het team. Juf Julia werkt vanaf maandag 25 

februari maandag t/m donderdag in groep 3 en op de vrijdag werkt juf Sila in deze groep. 

Vanaf afgelopen week hebben we ook een nieuwe leerkracht voor de Nieuwkomers 2, dat 

is juf Marilou. Zij werkt op maandag en dinsdag in de groep en juf Marlies van woensdag 

t/m vrijdag. 

Vanaf maandag 25 februari gaan juf Gudrun en meester Niels samen groep 6 doen. Gudrun 

zal drie dagen per week in de groep zijn en Niels twee dagen per week. 

 

Inmiddels hebben we gelukkig weer een nieuwe penningmeester voor de Stichting 

Ouderraad, dat is Douwe van Oosterhout, vader van Kees uit groep 1/2B. 

 

Mocht u willen weten wat de leerkrachten zoal tijdens de lunch op hun brood smeren… Zie 

de foto van ons keukenkastje!! 

 
 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 
Inmiddels zijn een aantal nieuwe naschoolse sportactiviteiten begonnen; balsporten op 

maandag (voor leerjaar 3 & 4) en tennis op dinsdag (voor leerjaar 5 & 6). Bij beide 

sportactiviteiten is eventueel nog wel plek, mocht uw kind bij nader inzien toch graag 

hieraan mee willen doen. Voor vragen hierover zijn Floor of meester Jeroen beschikbaar. 

Bij de buurtsportvereniging basketbal (voor leerjaar 5, 6, 7 & 8) is nu nog plek. Let op: 

Kinderen die het 1e blok aan basketbal mee hebben gedaan en nu weer mee zouden willen 

doen, moeten zich voor dit 2e blok wel opnieuw aanmelden en voor het 2e blok weer apart 

betalen. Aanmelden kan via: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/  

De overige naschoolse activiteiten beginnen allemaal in de week na de voorjaarsvakantie. 

De meeste activiteiten zitten nu vol. Helaas heeft de naschoolse activiteit Fopshop (op de 

woensdag voor kinderen uit leerjaar 3, 4 & 5) nog steeds te weinig deelnemers om door te 

kunnen gaan. Er zijn nu 4 kinderen aangemeld en er moeten minimaal 6 (en maximaal 10) 

kinderen meedoen om te starten. Wil je je kind hier alsnog aan mee laten doen, ga dan 

even langs bij Floor of meld je kind online aan via de website met het NSA aanbod: 

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/  

In overleg met AKROS is de inschrijftermijn voor alleen deze activiteit Fopshop (nogmaals) 

verlengd tot vrijdag 15 februari a.s. 

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
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Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2A EN 1/2B 
Het thema ‘dinosaurussen’ hebben we afgesloten met de groepspresentatie. Wat hebben 

de kinderen het goed gedaan! 

Na het thema dinosaurussen mochten de kinderen zelf een thema kiezen. We hebben 

eerlijk gestemd en in groep 1/2A werken ze tot de voorjaarsvakantie over ‘vliegtuigen’. In 

groep 1/2B werken ze over ‘superhelden’. Er is een vliegtuig gemaakt en een hoofdkwartier 

voor de superhelden. 

Op vrijdagmiddag staat de tussendeur open tussen beide klassen. De kinderen spelen dan 

met elkaar in beide lokalen. 

 

GROEP 3 
Het afgelopen half jaar hebben de kinderen uit groep 3 ontzettend hun best gedaan. Zo 

hebben we bijna alle letters (de c, x, y en q komen later in het jaar 🙂 ) geleerd. En om dat 

te vieren hielden we een letterfeest in de klas. De kinderen hebben een lettercertificaat 

ontvangen. Hopelijk heeft deze thuis een mooi plekje gekregen! 

Deze week zijn we met het zevende thema van Lijn 3 gestart, ‘Zon, maan en sterren’. De 

leerdoelen hangen in de klas op de muur. Bij ieder thema mogen kinderen spullen van thuis 

meenemen die te maken hebben met het heelal, de ruimte, planeten, sterren etc. Graag 

zelfs! 

Een week na de vakantie zullen we van start gaan met het thema, ‘de Schat’. Uiteraard 

mogen de kinderen dan ook spullen van thuis mee nemen die te maken hebben met 

schatten, bijzondere vondsten, speciale spullen en verzamelingen. 

Voor de vakantie ronden we het IPC thema ‘De verhalen die mensen vertellen’ af. 

En het volgende IPC thema zal meteen na de vakantie van start gaan, ‘Dag en nacht’.  

Als onderdeel hiervan komt een kunstenares een lessenserie schimmenspel verzorgen. 

Uiteindelijk werken we in de klas toe naar een schimmenspel voorstelling. Deze zullen we 

op maandag 8 april om 14:20 uur laten zien in het speellokaal. Noteert u deze datum alvast 

in de agenda?!  

We krijgen er een nieuwe klasgenoot bij! Ahmad heeft het afgelopen jaar in de 

Nieuwkomersklas gezeten. De afgelopen weken heeft Ahmad bijna elke dag al meegedaan 

met de leesles. Na de voorjaarsvakantie komt Ahmad naar groep 3! 

 

GROEP 4/5 
Na de vakantie komt Lucas bij ons in de groep, we kennen hem al van de Nieuwkomers, 

welkom! 

We starten met het onderwerp Jong en Oud. Daar verzamelen we handen voor. Kinderen 

mogen een foto meenemen van handen van mensen uit hun omgeving, of die naar mij 

mailen. 

De tafels van 7 ( groep 5) heeft de afgelopen tijd aandacht gehad, nu thuis blijven herhalen. 

 

GROEP 6 
Aanstaande maandag 11 februari gaan we weer naar de schooltuinen. We vertrekken 

direct om half negen, dus wees op tijd. Woensdag 13 februari hebben we bijna de hele 

ochtend een uitje naar theater Bellevue. Het is een Taaltrip en we gaan er van alles leren 
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over hoe het er aan toe gaat in een theater. We zoeken nog ouders om mee te gaan! 

Vrijdag 15 februari, de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, kun je in de middag komen kijken 

naar onze groepspresentatie. Wees welkom. Meer info hierover volgt evt. via Parro.  

 

GROEP 7 
Ons IPC thema van deze periode zullen wij alweer bijna afsluiten. We zijn afgelopen weken 

bezig geweest met verschillende staatsvormen, de werking van de democratie en 

leiderschap. We zullen dit thema vrijdag 15 februari afsluiten met een bezoek aan het 

gemeentehuis van Amsterdam. We gaan rond 09:15 uur van school. Het bezoek duurt tot 

12:00 uur. De kinderen komen dan tussen de middag niet meer thuis, dus graag wat extra 

eten mee voor de lunch op school. 

Komende week (12 februari) zullen wij starten met het project Discussiëren Kun Je Leren. 

We zullen vijf debatlessen in de klas volgen en als afsluiting meedoen met de Amsterdamse 

Debatbattle. (https://www.discussierenkunjeleren.nl/) 

Ook zullen we komende periode starten met het werken met een eigen agenda. De 

kinderen zullen allemaal van school een agenda ontvangen. De eerste periode nemen ze 

die nog niet mee naar huis, maar plannen de weektaak hierin in. Vervolgens zal de agenda 

ook mee naar huis gaan. U kunt dan samen met uw kind ook oefenen met het inplannen 

van activiteiten in de agenda. Wanneer u vragen hierover heeft kunt u natuurlijk bij ons 

terecht.  

 

GROEP 8 
De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met de Cito toetsen, een belangrijke 

periode voor de kinderen van groep 8. Alle kinderen hebben het definitieve advies 

gekregen, en kunnen op zoek naar een geschikte middelbare school! 

Vandaag zijn we, tijdens de lunchpauze, met een grote groep kinderen van groep 8 en met 

https://www.discussierenkunjeleren.nl/)
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meester René en meester Martin naar De Nieuwe Boekhandel  op de Bos en Lommerweg 

geweest om daar allemaal het klassieke boek Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman 

te kopen tegen gereduceerd tarief. Het was een mooi bezoek. Zie de foto hierboven. 

Voor ouders van groep 8 is er op donderdagmiddag 14 februari de mogelijkheid vragen te 

stellen over de digitale eindtoets Route 8. Dit start 15:00 uur. 

We sluiten binnenkort ons IPC thema ‘voortrekker van verandering’ af waarin wij veel 

geleerd hebben over verschillende staatsvormen en staatsinrichting. Na de 

voorjaarsvakantie beginnen we met het thema ‘wat als het jou overkomt’, dit gaat veel over 

verschillende wereldoorlogen. We starten dit thema dan ook toepasselijk in het Anne 

Frankhuis op maandag 25 februari. 

 

NIEUWKOMERS - NK1 & NK2 
In NK2 is een nieuwe leerkracht gestart: Juf Marilou. Juf Marilou werkt op de maandag en 

dinsdag. Welkom! 

 

De kinderen hebben het thema ‘beroepen’ afgesloten met een groepspresentatie. De 

kinderen vonden het reuze spannend! Het was een geslaagd optreden en we hopen dat u 

net als wij met trots naar uw kind gekeken heeft! 

 

De kinderen hebben allemaal het werk van thema ‘beroepen’ mee naar huis genomen. Zo 

kunnen zij u thuis laten zien wat zij allemaal geleerd en gedaan hebben.  

Vanaf dinsdag 12 februari worden de kinderen allemaal getoetst om te kijken welke 

woorden de kinderen geleerd hebben.  

 

Zaterdag 16 februari start de voorjaarsvakantie. Op maandag 25 februari start school 

weer. Na de vakantie starten we met het thema ‘Natuur’! 

 

We hebben helaas afscheid moeten nemen van een aantal kinderen, deze kinderen zijn 

allemaal verhuisd: Dag lieve Sukhpreet, Ayten & Sem. 

 

Na de voorjaarsvakantie stroomt een aantal kinderen door naar de reguliere groep. Zij 

hebben het nieuwkomersprogramma afgerond. Sommige kinderen blijven gelukkig bij ons 

op school waardoor we ze nog elke dag kunnen zien. Anderen gaan naar een stamschool 

ergens anders in Amsterdam.  

Veel plezier en succes in je nieuwe groep, gefeliciteerd met het afronden van de 

nieuwkomersklas: Lucas, Destiny, Ahmad, Souhaib! 

 

Thuis oefenen met het Nederlands? www.hzs-digitaal.nl 

De kinderen hebben allemaal een eigen gebruikersnaam + wachtwoord.  

 

Het kijken van Nederlandse televisie is erg leerzaam. Op de website www.taalklas.nl staan 

ook nog eens hele grappige en leerzame filmpjes en videoclips gesorteerd op thema.  

 

 

 

 

 

http://www.hzs-digitaal.nl/
http://www.taalklas.nl/
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Nieuws van Kind & Motoriek 
 

Sneeuw in huis met deze leuke knutsel!  

Het is nog steeds winter! Daarom deze week 

een “sneeuwvlok” – knutsel. Allemaal in 

grootte en vorm verschillende 

sneeuwvlokken! 

Wat heb je nodig? 

Wattenstaafjes  Schaar 

Gekleurd papier  Lijm 

 

Hoe ga je te werk? 

Op de foto zie je verschillende sneeuwvlokken. 

Probeer deze na te maken met de wattenstaafjes. 

Je kan de wattenstaafjes ook door midden 

knippen. Plak de sneeuwvlokken goed vast zodat 

je het gekleurde papier kan ophangen!  

 

Veel knutselplezier! 
 
 

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

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek  

http://www.facebook.com/kindenmotoriek

