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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 donderdag 11 juli 2019: 
 

Datum  Activiteit 

Maandag 17 juni 2019 - MR-vergadering 

- Groep 4/5: Bezoek Rijksmuseum 

- Groep 6: Schooltuinen 

Dinsdag 18 juni - Voorschool AKROS & groepen 1 t/m 4/5: 

Oudervoorlichting GGD (08:45 - 09:30 uur) & daarna 

tandenpoetslessen leerlingen 

Donderdag 20 juni - Voorschool AKROS: oudervoorlichting thema Zomer (09:00 

uur) 

Vrijdag 21 juni - Groep 7: Bezoek Scheepvaartmuseum 

- Groep 1/2A: Bezoek Slatuinen 

- Groep 8: Fietsen naar VO scholen 

Maandag 24 juni - Groep 6: Schooltuinen 

- Start Avond4Daagse West (t/m do 27 juni) 

- GMR-vergadering 

Woensdag 26 juni - Groep 7 & 8: Schoolkamp (t/m vrij 28 juni) 

Donderdag 27 juni - Slotavond Avond4Daagse West 

Vrijdag 28 juni - Groep NK1 & NK2: Groepspresentatie 

Maandag 1 juli - Deze week: Rapportgesprekken 

- Groep 6: Schooltuinen 

Woensdag 3 juli - Groep 7: Voorlopige adviesgesprekken 

- Wenochtend bij nieuwe groep/groepsleerkracht van 

volgend schooljaar 

Vrijdag 5 juli - Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een 

basisschool zoeken, geef het door! 

Maandag 8 juli - Groep 6: Schooltuinen 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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Woensdag 10 juli - Groep 8: Slotmusical 

Donderdag 11 juli - Roosblaadje 11 wordt verstuurd (met info & vakanties 

nieuwe schooljaar) 

Vrijdag 12 juli - Leerlingen vanaf 12:00 uur vrij, start zomervakantie 

Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 

augustus 2019 

 Zomervakantie, alle leerlingen zijn vrij.  

De kinderen worden allen weer verwacht op maandag 26 

augustus 

 
DIRECTIE 
We beginnen aan de laatste vier weken van dit schooljaar. In deze vier weken gaan groep 7 

en 8 op schoolkamp, nemen we afscheid van 

groep 8 met een spetterende musical, zijn er 

nog allerlei uitstapjes naar musea, en er is 

weer een avondvierdaagse, kortom: de weken 

vliegen waarschijnlijk voorbij. Afgelopen 

woensdag was er een erg leuke 

Suikerfeest/lente brunch, verzorgt door een 

aantal enthousiaste moeders. Er was een rijk 

gevuld buffet waaruit de kinderen konden 

kiezen. Het was een gezellige sfeer. We gaan 

het volgend jaar zeker weer doen.  

 

Inmiddels zijn we weer druk bezig met de 

voorbereidingen voor het volgend schooljaar. 

In de komende week zal de 

groepssamenstelling en de formatie rond zijn 

en zullen we daarover informeren. 

 

Leerlingbemiddeling op De Roos 

Op De Roos werken we, als onderdeel van ons sociaal emotionele programma Baas in Eigen 

Soap, sinds een aantal jaar met leerlingbemiddeling. Dit geldt voor de groepen 4/5, 6, 7 en 

8. U kunt hier lezen wat het is, hoe het in zijn werk gaat, en waarom we dit zo organiseren. 

 

Leerlingbemiddeling: Wat is het? 

Leerlingbemiddeling is een werkwijze waarbij conflicten niet door leerkrachten, maar door 

leerlingen zelf worden opgelost. Leerlingen worden op deze manier nog meer 

verantwoordelijk voor een goede sfeer op school. Samen zorgen ze voor een goede 

oplossing!  

In dit filmpje kunt u een voorbeeld zien van hoe leerlingbemiddeling er in de praktijk uitziet. 

https://vimeo.com/87162102
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Hoe gaat het in zijn werk?  

Een aantal getrainde leerlingen helpt medeleerlingen bij 

het oplossen van een conflict. Ze zetten er samen een 

streep onder en kijken vooruit: Hoe gaan we nu verder? 

Ze werken hierbij volgens een vast, aangeleerd 

stappenplan. 

 

Moeten leerlingbemiddelaars alle conflicten oplossen?  

Nee. Er zijn soms conflicten waar echt een volwassene bij 

nodig is, zoals bijvoorbeeld bij pesten, of extreem agressief 

gedrag. Maar er zijn ook conflicten die kinderen heel 

goed zelf op kunnen lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan ruzies tijdens een spel: “Ik had die bal eerst”. 

 

Wie zijn de leerlingbemiddelaars?  

Alle leerlingen van huidige groepen 5, 6 en 7 (na de zomer leerjaar 6, 7, 8) mochten zich 

weer opgeven om leerlingbemiddelaar te worden. Per klas zijn nu een aantal nieuwe 

leerlingen gekozen die komend schooljaar leerlingbemiddelaar worden. Dit zijn: Chaimae, 

Sukru, Ecrin, Nadine, Claudia & Ayse. Zij krijgen nu een speciale training, waarin zij leren 

hoe zij volgens een vast stappenplan een conflict op kunnen helpen lossen. Ze krijgen 

hierbij begeleiding van juf Marieke en/of juf Marjolein. Ook oefenen ze nu al samen met de 

huidige leerlingbemiddelaars van dit schooljaar. De bemiddelaars dit schooljaar waren: 

Mira, Anita, Yasmine, Reda, Ali & Hannah. 

In een lijst in de hal beneden kan je nu zien welk duo welke week de beurt heeft als 

leerlingbemiddelaar. 

 

Wat levert het op?  

 Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer op school; 

 Leerlingen leren dat ze zelf conflicten kunnen oplossen, dit geeft zelfvertrouwen; 

 Samen zorgen we voor een veilig gevoel op school; 

 Doordat leerlingen een conflict op tijd signaleren, kan het ook sneller opgelost 

worden. 

 

We hebben een tijdje terug ook aan alle leerlingen zelf gevraagd of ze leerlingbemiddeling 

nog steeds belangrijk vinden en willen behouden. Het unanieme antwoord hierop was: ja. 

De leerlingen gaven ons ook goeie tips (vooral over nog meer zichtbaarheid/posters 

hierover in de klas en de gangen). 

Hieronder een paar citaten van de leerlingen uit de ingevulde vragenlijsten: 

 “Ik vind het goed omdat ze altijd problemen oplossen en ruzies en ze kunnen je met 

een trucje kalmeren.” 

 “Dat het goed is voor de juffen en meesters, anders moeten zij alles doen en dan 

worden ze moe.” 😊  

 “Dat ze behulpzaam zijn en dat ze vrede brengen op school.” 

 “Leuk en goed maar er komen weinig ruzies.” 

 “Ik vind het goed omdat ze het vrijwillig doen.” 

 “Ik zit erin en ik leer: hoe ik een oplossing kan bedenken, hoe ik me moet gedragen 

en dat ik niet heel erg streng moet zijn.” 
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Verhuisplannen? Nieuw telefoonnummer of e-mailadres? 
Wij zijn graag op tijd op de hoogte van verhuizingen. Als uw 

kind(eren) in het nieuwe schooljaar daarom naar een andere 

school gaan, horen we dit graag z.s.m. van u. We kunnen dan 

zorgen voor een afscheid en een goede overdracht naar de 

nieuwe school. Geef een eventuele schoolwissel altijd tijdig door 

aan de directie. Dit kan persoonlijk en via: directeur@obs-

deroos.nl. 

Voor ons is het ook van belang dat we van elk kind het juiste adres weten en de goede 

telefoonnummers van de ouders/verzorgers hebben. Een juist e-mailadres van 

beide ouders/verzorgers is belangrijk voor het versturen van het Roosblaadje, voor het 

kunnen activeren van de Parro App en voor andere informatie die we per e-mail versturen. 

Zorgt u ervoor dat wij de juiste informatie hebben? U kunt evt. ook zelf via het Parnassys 

ouderportaal inzien welke NAW gegevens wij nu hebben en of dit nog klopt/compleet is. Of 

geef wijzigingen of aanvullingen persoonlijk door aan Floor of via: f.bork@obs-deroos.nl. 

 

Gevonden voorwerpen  
In de donkergrijze mand met gevonden voorwerpen, deze staat bij de ingang Jan van 

Galenstraat, zitten veel spullen die zijn blijven liggen in de gang, op het plein, bij de gym… 

Kijk vooral goed of er nog iets bij zit van uw eigen kind. Wij zoeken een andere bestemming 

voor alles wat na de laatste schooldag voor de zomer nog in de mand zit. 

 

Oudervoorlichting mondhygiëne en tandenpoetsen 

Dinsdag 18 juni geeft een medewerkster van de GGD een 

speciale oudervoorlichting over gebitsverzorging en 

mondhygiëne. Het is van 08:45 - 09:30 uur in de speelzaal. 

Deze voorlichting wordt op school aangeboden aan ouders 

mede omdat de kinderen van de voorschool en de groepen 1 

t/m 4/5 meedoen aan het programma Trammelant in 

Tandenland. Zie:  https://trammelantintandenland.nl  

Ook ouders van de andere groepen zijn natuurlijk welkom bij 

deze oudervoorlichting.  

Kom vooral langs! 

 

Controleer uw kind op teken 
De GGD Amsterdam heeft ons verzocht onderstaande informatie met alle ouders te delen: 

Een tekenbeet is meestal onschuldig. Maar soms kan een tekenbeet de ziekte van Lyme 

veroorzaken. Zonder behandeling kan de ziekte van Lyme ernstig verlopen. Daarom 

adviseert de GGD Amsterdam uw kinderen, na het buitenspelen in het groen, dagelijks te 

controleren op teken. Bekijk voor meer informatie hier het filmpje op de website van het 

RIVM. Hierin ziet u ook hoe u de kans op tekenbeten verkleint. 

 

 

 

 

Informatie uit de groepen 

mailto:directeur@obs-deroos.nl
mailto:directeur@obs-deroos.nl
mailto:f.bork@obs-deroos.nl
https://trammelantintandenland.nl/
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
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GROEP 1/2A EN 1/2B 
We zijn begonnen aan het laatste thema van dit schooljaar ‘Piraten’. Mocht u thuis nog 

allemaal piratenspullen hebben dan zouden we er graag mee willen spelen in de klas. 

Dinsdag 18 juni krijgen we poetsles. Want wij houden niet van luilakken en zoetkoppen.  

De kinderen van groep 1/2B hebben een bezoek gebracht aan de Slatuinen. We hebben een 

eigen parfum gemaakt, vogels bekeken door een verrekijker, waterdiertjes onderzocht met 

een vergrootglas en nog veel meer. Groep 1/2A kijkt er al naar uit; zij gaan vrijdag 21 juni 

naar de Slatuinen. 

En dan loopt het zo naar het einde van dit schooljaar, Piraten > water > schoonmaken... 

Het soppen van het materiaal doen we de laatste weken met onze “bemanning” in de klas. 

(Nu maar hopen op zonnig weer zodat alles snel droogt 😊) 

 

GROEP 3 
We hebben weer een fijne start gehad na de vakantie! Over anderhalve week ronden we 

het Lijn 3 thema ‘Hutten bouwen’ af en starten we met ‘Overal water’ (net zoals het IPC 

thema). 

Naast de klassendeur hangt een inschrijflijst voor de rapportgesprekken. Het heeft mijn 

voorkeur dat de kinderen ook aanwezig zijn bij het gesprek.  Het gaat immers om hun 

ontwikkeling! 

 

GROEP 4/5  
De laatste weken van dit jaar zijn de kinderen vol enthousiasme bezig rond het IPC 

onderwerp: Red het regenwoud. We denken na over verschillende culturen, de dieren die 

er leven en óók de planten die zo belangrijk voor de wereld zijn.  

Maandag 17 juni bezoeken we Het Rijksmuseum. Omdat we tussen de middag daar blijven 

en dus niet op school komen, graag een gezellige lunch meegeven, zodat we kunnen 

picknicken op het Museumplein. 

De kinderen vanaf groep 4 die geen zwemdiploma hebben, hebben een brief meegekregen 

met een prachtig aanbod voor zwemlessen in de zomervakantie. Deze lessen zijn gratis. Er 

wordt wel verwacht dat uw kind komt, anders wordt er 100 euro in rekening gebracht. 

 

GROEP 6 
We zijn na de vakantie vol enthousiasme gestart met de laatste blokken en thema’s van dit 

jaar. De sfeer zit er duidelijk goed in, dat gaan we vasthouden tot de vakantie! 

Uit de schooltuinen kan steeds meer geoogst worden. Ondanks het droge voorjaar hebben 

de kinderen hun tuintjes laten floreren. Hopelijk doen de maïs en de boontjes het zo goed 

dat die nog voor de zomervakantie geoogst kunnen worden. Aan de inzet van de kinderen 

zal het in elk geval niet liggen.  

 

GROEP 7 
Nog enkele pittige weken en het schooljaar zit erop. De kinderen zijn volop bezig met hun 

toetsen. De ontspanning komt met het kamp waar u alle informatie over heeft gekregen. 

Ook de voorlopige adviesgesprekken staan op het programma. Hier krijgt u nog een 

uitnodiging voor. 

Vrijdag 21 juni a.s. gaan we naar het Scheepvaartmuseum in het kader van IPC. Vervoer is 

geregeld dus OV kaarten zijn niet nodig. 
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GROEP 8 
Woensdag 25 juni vertrekt groep 8 naar het schoolkamp. We gaan dit jaar met z’n allen 

naar Almere op een prachtige locatie! Wij hebben er al hele erg veel zin in. Maar voordat 

we daar heen gaan, gaan we vrijdag de 21e eerst de fietsroutes van de kinderen naar de 

VO-scholen oefenen. In kleine groepjes fietsen we naar de scholen van de kinderen, en 

misschien kijken we zelfs even binnen. We zijn ook weer druk bezig met het oefenen van de 

musical, wat weer belooft een waar spektakel te worden. Op woensdagavond 10 juli is de 

afscheidsavond van de kinderen. 

 

NIEUWKOMERSGROEPEN (NK1 & NK2) 
In de Nieuwkomersgroepen werken we de laatste weken rond het thema ”Ik in de wereld”. 

De kinderen doen erg hun best en leren weer een heleboel nieuwe woorden. 

Vrijdag 28 juni om 14:00 uur houden we een groepspresentatie. Ook in deze presentatie 

zal dit thema naar voren komen. Het zou leuk zijn als de kinderen dan traditionele kleding 

van hun thuisland dragen. Als uw kind traditionele kleding heeft, wilt u die dan van tevoren 

meegeven naar school? 

De komende weken gaan we hard oefenen om u een mooie voorstelling te geven. We 

hopen dat u allemaal komt kijken de 28ste!!! 

 

Nieuws van Kind & Motoriek 
 

Het is weer bijna zomer! 
 

Bij dat lekkere weer hoort natuurlijk een lekker ijsje. 

Daarom knutselen we een ijsje! 

Benodigdheden: 

 

- Wit A4 papier 
-  Vier verschillende kleuren 

papier 
- Bruin kleurpotlood 
- Plakstift  

Hoe maak ik een ijsje? 

 

Stap 1: Teken een groot ovaal in het midden van 

het blad. Teken hier vervolgens een klein ovaal 

aan de onderkant tegenaan. 

Stap 2: Zet in het grote ovaal drie strepen van 

links naar rechts. 

Stap 3: Kleur het kleine ovaal in met het bruine 

kleurpotlood. 

Stap 4: Scheur de vier verschillende kleuren 

papier in kleine stukken. 

Stap 5: Maak van deze kleine stukken propjes. 

Maak de propjes met je vingers. 

Stap 6: Plak deze vier kleuren apart van elkaar in 

de vier getekende vakken in het grote ovaal. 

Maar als je een “spikkel-ijsje” wilt, plak ze dan 

juist door elkaar! 
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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

