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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 5 april 2019: 

Datum  Activiteit 

Maandag 11 maart - Start Baasthema 5: Gevoelens  

- Deze week: rapportgesprekken 

Woensdag 13 maart - Koffie inloop voor ouders 

- GGD 10-jarigen onderzoek in gebouw 

- Groep 7: Verkeersquiz 

- Groep 6: Schooltuinen 

Vrijdag 15 maart - Geen lessen i.v.m. landelijke onderwijsstaking 

Maandag 18 maart - Opening landelijke Week van de Lentekriebels 

- Groep 3: Workshop Schimmenspel 

Dinsdag 19 maart - AWBR studiedag, school dicht 

Woensdag 20 maart - Oudervoorlichting Week van de Lentekriebels (08:45 uur) 

Vrijdag 22 maart - Groep 4/5 & 7: Groepspresentatie (13:00 uur) 

Maandag 25 maart - Groep 3: Workshop Schimmenspel 

- MR-vergadering De Roos (19:30 uur) 

Dinsdag 26 maart - Groep NK1 & NK2: Bezoek Artis 

- Groep 1/2A & 1/2B: Bezoek Zimmerhoeve 

Woensdag 27 maart - Koffie inloop voor ouders 

Vrijdag 29 maart - Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een 

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

- Groep 8: Kunstschooldag 

Maandag 1 april - Groep 3: Workshop Schimmenspel 

- Groep 6: Schooltuinen 

Woensdag 3 april - Koffie inloop voor ouders 

- Grote Rekendag 

Donderdag 4 april - Algemene ouderavond met workshops 

- Bezoek inspectie  

Vrijdag 5 april - Groep 1/2A & 1/2B: Oudervoorlichting thema Lente (08:45 

uur) 

- Roosblaadje 8 wordt verstuurd naar alle ouders 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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DIRECTIE 
Afgelopen weken leek de lente te zijn begonnen. Temperaturen tegen de 20 graden, zonder 

jas buiten spelen, de bloembollen die de grond uitschieten en ‘s-ochtends op weg naar 

school is het weer lekker licht. Op school realiseerden we ons dat het netto nog maar 15 

schoolweken (de vakanties niet meegeteld) is tot de zomervakantie en we hebben nog veel 

te doen. 

 

Volgende week vrijdag 15 maart is de school gesloten omdat ook het team van De Roos 

meedoet met de landelijke onderwijsstaking. De aanleidingen waarvoor de leerkrachten de 

vorige keren mee hebben gedaan met de staking gelden nog steeds. Het gaat ons om een 

eerlijk salaris en een gezonde/normale werkdruk. We staken natuurlijk niet alleen voor 

onszelf maar uiteindelijk voor goed en toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen. 

 

Op dinsdag 19 maart is de school gesloten omdat er een studiedag is voor alle 

medewerkers van de stichting AWBR waaronder onze school valt. 

 

Vanaf de voorjaarsvakantie is het team versterkt door juf Sila Raghoebarsing (een goede 

bekende van de kinderen van groep 8). Sila werkt op de vrijdag tot de zomervakantie met 

groep 3 en door juf Marjolein Fleurbaaij, zij werkt een dag per week (maandag) met groep 

1/2A. Vanaf 25 maart zal ook juf Marleen weer terug zijn van zwangerschapsverlof. 

Daarnaast hebben we in deze periode veel stagiaires op de school. Wij vinden het van 

belang om ruimte en ondersteuning te bieden aan studenten die kiezen voor het onderwijs.  

 

Opening week van de Lentekriebels 

De Roos is spotlight school voor de opening van de Week van de Lentekriebels. Dit betekent 

dat de landelijke opening van de Week van de Lentekriebels op maandag 18 maart 

aanstaande plaatsvindt op De Roos. De opening wordt verricht door de Amsterdamse 

wethouder onderwijs, mevrouw Moorman, daarna zal Sandy Bosman (spoken word artist) 

het thema introduceren. Het thema is: ‘Ik wil het graag weten’. Het thema gaat over de 

meest gestelde vragen van kinderen aan de kindertelefoon. Uit onderzoek is gebleken dat 

de meeste vragen van kinderen aan de kindertelefoon betrekking hebben op seksualiteit en 

relaties. Er zal pers aanwezig zijn, waaronder heel misschien Het Jeugdjournaal. Wanneer u 

niet wilt dat uw kind in beeld komt en u heeft dat nog niet eerder aangegeven dan kunt u 

dat van te voren via een formulier alsnog doen. 

 

Save the date: Op donderdagavond 4 april vanaf 19:30 uur is er op De Roos een 

ouderavond, houdt u de datum alvast vrij in uw agenda. Het programma wordt in de week 

van 18 maart bekend gemaakt. 

 

Op donderdag 4 april bezoekt de onderwijsinspectie De Roos. De inspectie wil meer inzicht 

hebben in de wijze waarop de zorg voor leerlingen in het primair onderwijs is 

georganiseerd en wordt uitgevoerd. Op basis van een steekproef is De Roos één van de 
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scholen die is uitgekozen voor een onderzoek. Wij vinden het een goede zaak dat de 

inspectie meekijkt en ons daarmee helpt om nog beter invulling te geven aan de zorg voor 

onze leerlingen. 

 

WOENSDAG 20 MAART: OUDERBIJEENKOMST WEEK VAN DE 
LENTEKRIEBELS 

Graag willen wij u uitnodigen voor de speciale ouderbijeenkomst 

van de Week van de Lentekriebels op woensdag 20 maart. We 

starten om 08:45 uur boven in de ouderkamer. 

Deze bijeenkomst is onderdeel van de activiteiten in de jaarlijkse 

Week van de Lentekriebels. De bijeenkomst is bedoeld voor 

belangstellende ouders van alle leerjaren. 

Tijdens deze bijeenkomst geeft een medewerker van de GGD informatie over de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen op het gebied van 

relaties en seksualiteit. We bespreken de ontwikkeling van 

kinderen op de basisschool en hebben het daarbij o.a. over 

verliefd zijn, het ontwikkelende lichaam en beelden in de 

media. We praten ook over omgaan met lastige vragen van 

uw kind en het belang van seksuele opvoeding op school en 

thuis. 
Klik hier voor nog meer informatie voor ouders over de Week van de Lentekriebels. 

 

START BAASTHEMA 5: GEVOELENS 
Vanaf maandag 11 maart start het nieuwe Baasthema ‘Gevoelens’ van ons sociaal 

emotionele programma Baas in Eigen Soap. Om goed met gevoelens om te kunnen gaan, is 

een veilig klimaat in de klas nodig. Respect voor elkaar is hierbij belangrijk. Dit gaat 

makkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de ander te 

kunnen verplaatsen. Om met elkaar over gevoelens te praten is het belangrijk dat kinderen 

zich veilig voelen in de klas. Deze gesprekken zorgen ook voor meer veiligheid in de groep. 

We gebruiken bij onze Baasthema’s soms ook lessen uit de methode Vreedzame school als 

extra ondersteuning. We praten deze periode extra over gevoelens als boos, verdrietig, je 

buitengesloten voelen, blij, tevreden en opkomen voor elkaar. (En vanaf 18 maart a.s. 

natuurlijk ook over zogenoemde "Lentekriebel gevoelens" zie info hierboven.)  

Het is op school steeds gewoner om over gevoelens te praten. In het begin is het wat 

onwennig. We houden er natuurlijk rekening mee dat niet elk kind even makkelijk over 

zijn/haar gevoelens praat. We geven de ruimte om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens 

kwijt willen. 

 

GROTE REKENDAG WOENSDAG 3 APRIL 
De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 

t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. De volgende Grote Rekendag is 

woensdag 3 april. Het thema van deze 17e Grote Rekendag is: ‘Uit verhouding’. En dan niet 

gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen 

maken in je werkboek! Ook De Roos zal deze dag weer extra rekenactiviteiten gaan 

ondernemen. 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-voor-ouders
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Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Het 

onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 

inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 

Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2A EN 1/2B 
In de groepen wordt de dierentuin volop bezocht. De hokken zijn 18 maart wel opgeruimd, 

want we doen natuurlijk mee met de Week van de Lentekriebels. Daarna gaan we gewoon 

weer verder met de beestenboel. De wilde dieren ruilen we alleen in voor de 

boerderijdieren. Dinsdag 26 maart brengen we in de ochtend een bezoek aan boerderij de 

Zimmerhoeve. Laat de lente maar komen! 

Vrijdag 5 april is de oudervoorlichting over het thema Lente. 

Leuk nieuwtje: vanaf woensdag 13 maart komen er kinderen van groep 8 bij ons in de klas 

voorlezen. We hopen dat ze het leuk vinden en dat ze elke week terugkomen.  

 

GROEP 3 
Deze week zijn we begonnen met het Lijn 3 thema: De schat! Vooral het onderwerp piraten 

leeft erg in de klas! Wat leuk dat zoveel kinderen piratenspullen mee naar scholen mochten 

nemen. 

We hebben gezaaid in de klas! Om de zo veel dagen zullen we noteren in ons logboek hoe 

het staat met de groei van het zaadje. De kinderen zullen zelf voor het zaadje/plantje gaan 

zorgen oftewel water geven! 

Tijdens de inloop zal er vaker geoefend worden met de Rekensprint flitskaartjes. Hiermee 

wordt onder andere het splitsen, de verliefde harten, de plussommen en minsommen tot 

10 geoefend. Het is de bedoeling dat de kinderen deze onderdelen automatiseren, oftewel 

het antwoord meteen kunnen noemen zonder erover na te hoeven denken. Dit is een 

belangrijke basis voor het verdere rekenen in de groepen 4 tot en met 8!! 

Vanaf maandag 18 maart komt Ellen Scholten van Belletje Sterk vier lessen geven over 

schaduwtheater. De presentatie zal zijn op maandag 8 april rond 14:15 uur. De precieze tijd 

wordt nog gecommuniceerd via Parro. 

 

GROEP 4/5 
Fijn dat er zo vlot werd ingeschreven op de voortgangsgesprekken én fijn alle ouders op 

deze manier te spreken. 

Vrijdagmiddag 22 maart is de datum van onze groepspresentatie. We zijn al begonnen met 

oefenen! 

I.v.m. de staking kunnen wij niet naar het van Goghmuseum. Er zijn nu plannen om naar het 

Rijksmuseum te gaan, wanneer… dat moeten we nog afwachten.  

Wat wordt er hard geoefend om de ‘tafels’ vlot te kennen. Kinderen merken dat oefenen 

met bijvoorbeeld rekentuin goed helpt. 

IPC: de komende tijd denken we na en praten we over Jong en Oud. Was jong zijn 100 jaar 

geleden anders dan jong zijn nu, zijn scholen veranderd, gíngen kinderen 100 jaar geleden 

al naar school? Kunt u als ouders eens vertellen over úw schooltijd? 
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GROEP 6 
Voor de krokusvakantie hebben we het thema Zeebenen van Taal afgesloten met een leuke 

groepspresentatie. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren! De kinderen hebben genoten 

en ik was erg trots op ze. 

Ondertussen zijn we gewend aan de nieuwe setting. Gudrun staat op maandag, woensdag 

en donderdag voor de klas en Niels op dinsdag en vrijdag. We zijn momenteel erg hard aan 

het werk met rekenen, taal en spelling. Het is erg fijn om te merken dat de kinderen er zin 

in hebben! 

Voor IPC zijn we gestart met het thema ‘Ben je in Vorm’. We gaan onderzoeken hoe ons 

lichaam werkt en hoe je het gezond kunt houden. Maar we kijken ook naar de invloed van 

gedrag en gedachtes op je gezondheid. Ook met Engels zijn we daar mee bezig. We 

onderzoeken het begrip ‘perseverence’ (doorzettingsvermogen) door het te hebben over 

de ‘learning dip’. Hoe moet je ermee omgaan als je iets moeilijk vindt? Ook mentaal kun je 

namelijk in vorm zijn (of juist niet). 

 

GROEP 7 
Hartelijk dank voor het leuke feestje voor mijn verjaardag vrijdag 8 maart! 

De kinderen zijn druk met de groepspresentatie van vrijdag 22 maart. We hopen dan op 

veel bezoek. 

Donderdag 14 maart is meester Martin naar het ziekenhuis voor controle. Juf Sila vervangt 

hem dan in de groep. Martin is op woensdagmiddag extra op school voor de 

rapportgesprekken. 

 

GROEP 8 
Vorige week zijn we met groep 8 naar het Anne Frank-huis geweest. Dit indrukwekkende 

uitje vormde ons startpunt van een nieuw IPC-thema; ‘Wat als het jou overkomt?’ In dit 

thema gaan we leren over de periode van de wereldoorlogen. We bekijken dit door de 

ogen van een kind. Ook kijken we naar verschillende rollen die je in een oorlog kan hebben, 

slachtoffer, agressor en scheidsrechter. Een groot deel gaat over de tweede wereldoorlog, 

maar ook de blauwhelmen én Nederlands-Indië komt aan bod.  

Op vrijdag 29 maart doet groep 8 weer mee aan de kunstschooldag. Op deze dag bezoeken 

we een drietal culturele instellingen in Amsterdam alwaar we een workshop krijgen. 

Op donderdag 18 en vrijdag 19 april zal groep 8 de ROUTE8 eindtoets doen. 

 

NIEUWKOMERS: NK1 & NK2 
Een aantal kinderen zijn gestart in de reguliere groepen, bij ons op school of op de al vooraf 

gekozen stamschool: Destiny, Lucas, Ahmad en Souhaib.  

Bij ons zijn weer nieuwe leerlingen gestart: Laxmi, Zarghuna en Anitah (NK1) & Puspa en 

Mohamed (NK2). WELKOM! Leuk dat jullie er zijn.  

 

We zijn gestart met het thema: NATUUR. Een ontzettend leuk thema waar we het 

voornamelijk hebben over dieren, maar ook over het weer en zijn we bezig met planten van 

zaadjes en het kweken van groenten.  

Op maandag 1 april ronden we het thema af. Vanaf 2 april worden de kinderen getoetst om 

te kijken welke woorden zij allemaal geleerd hebben binnen het thema.  

 

Wat belangrijke data voor NK1 & NK2 op een rijtje: 
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• Vrijdag 15 maart is er geen school i.v.m. de landelijke staking; 

• Dinsdag 19 maart: geen school i.v.m. een studiedag van het bestuur: AWBR; 

• Dinsdag 26 maart: uitstapje naar dierentuin Artis; 

• Woensdag 10 april: geen school voor NK1 & NK2 i.v.m. een studiedag speciaal voor 

nieuwkomersleerkrachten/directie/IB. Georganiseerd door LOWAN; 

• Dinsdag 7 mei: bezoek aan kinderboerderij Zimmerhoeve. 

 

Sommige kinderen zullen zich gaan inschrijven voor een gratis workshop dans in Chassé 

studios. Dit Is op woensdag 27 maart van 15:00 - 17:15 uur.  

Mocht je je nog willen inschrijven kan dat op de website:  

https://www.amsterdam.nl/sport/evenementen-clinics/terugkerende/dans-inn-west/ 

 

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur  
(Jonne Korzilius, elke woensdagochtend aanwezig op De Roos) 
 

CURSUS POSITIEF OPVOEDEN 

Dinsdag 2 april start weer een cursus positief opvoeden in West. Dit is voor ouders met 

kinderen van 2-12 jaar. 

Data:  dinsdag 2 - 9 - 16 - 23  april en slotbijeenkomst 14 mei. 

Van:  09:15  uur -  11:30 uur 

Waar:  OKT Bos en Lommer, Tijl Uilenspiegelstraat 12  (1055 CK) 

Aanmelden voor donderdag 28 maart bij de trainers: Annet Staal  a.staal@oktamsterdam.nl 

en Berivan Hama Said b.hamasaid@oktamsterdam.nl  

 

Tips in de buurt 
 

Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen zich inschrijven voor een gratis dans workshop in 

Chassé Dans Studios op woensdag 27 maart van 15:15 - 17:15 uur. 

Online vooraf aanmelden is verplicht en kan nog tot vrijdag 22 maart via:  

https://www.amsterdam.nl/sport/evenementen-clinics/terugkerende/dans-inn-west/  
 
Maandagochtend 8 april is in Podium Mozaïek een speciale bijeenkomst voor ouders van 
kinderen die wonen in Bos & Lommer over “Actieve kinderen zijn blije kinderen!”. 
Professor Erik Scherder (bekend van TV) vertelt waarom dagelijks bewegen heel belangrijk 
is voor de ontwikkeling van het kinderbrein. Flyers met meer info over deze activiteit zijn 
ook te vinden in het folderkastje bij de ingang Jan van Galen. 
Aanmelden vooraf is verplicht en gaat via deze link: 
www.amsterdam.nl/formulieren/sport/beweeg . 
 
 

Nieuws van Kind & Motoriek 
 

Het is weer bijna lente! 

De zon schijnt en bloemen komen uit! Genoeg redenen voor een feestje! En daarom maken 

we slingers! 

 

https://www.amsterdam.nl/sport/evenementen-clinics/terugkerende/dans-inn-west/
mailto:a.staal@oktamsterdam.nl
mailto:b.hamasaid@oktamsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/sport/evenementen-clinics/terugkerende/dans-inn-west/
http://www.amsterdam.nl/formulieren/sport/beweeg
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Benodigdheden: 

 
- Een stuk papier 
- Schaar 
- Kleurpotloden 
- Touw  

Hoe maak ik de slinger? 

 

Stap 1: Knip een cirkel uit het stuk papier  

Stap 2: Prik in het midden van de cirkel een gat.  

Stap 3: Teken een spiraalvorm (zie figuur) 

Stap 4: Kleur het rondje zo mooi mogelijk in. Je 

mag ook verschillende kleuren door elkaar 

gebruiken voor een echt feestelijk effect! 

Stap 5: Knip over de lijn de spiraal uit 

Stap 6: Rijg het touw door het gat 

Stap 7: Maak zoveel slingers als je kan! Zo versier 

je je hele kamer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

