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En volg ons ook op Twitter via: @obsroos 

 

 

 

Belangrijke data komende periode t/m 10 mei 2019 
 

Datum  Activiteit 

Maandag 8 april - Groep 3: Schimmenspel presentatie (14:20 uur) 

- MR vergadering De Roos & Narcis Querido (19:30 uur) 

Dinsdag 9 april -  

Woensdag 10 april - Groep NK1 & NK2: LOWAN studiedag nieuwkomers 

leerkrachten, alle nieuwkomers leerlingen zijn vandaag vrij 

- Groep 7: theoretisch verkeersexamen 

Donderdag 11 april - Grote Rekendag De Roos 

Vrijdag 12 april - Koningsspelen met ontbijt 

Maandag 15 april - Deze week: Laatste week EU schoolfruit 

- GMR vergadering AWBR (19:00 uur) 

Dinsdag 16 april - Groep 7: Voorronde debatbattle 

- Bijeenkomst ouders klankbordgroep Onze Nieuwe School 

Woensdag 17 april - Groep 8: Vrije ochtend 

- Alle overige groepen: Paaseieren zoeken 

- NSA websites bouwen: Laatste les 

Donderdag 18 april - Groep 8: Eindtoets 

Vrijdag 19 april - Groep 8: Eindtoets (alleen ochtend, middag vrij) 

- Overige groepen: Hele dag vrij 

Zaterdag 20 april t/m  

zondag 5 mei 

- Alle groepen: Paas/meivakantie, de school is gesloten en 

alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 6 mei - Eerste schooldag na de meivakantie 

- Deze week: luizencontrole (ouderhulp per groep welkom) 

- NSA Timmeren: Laatste les 

Dinsdag 7 mei - Start Baasthema 6: Anders en toch samen 

- Groep NK1 & NK2: Bezoek Zimmerhoeve 

- NSA Animatie: Laatste les 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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Woensdag 8 mei - Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een 

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

Donderdag 9 mei - 

Vrijdag 10 mei - Groepen 1-2-3: Receptie bruiloft juf Elin & Wesley 

- Roosblaadje 9 wordt verstuurd naar alle ouders 

Vrijdag 17 mei - Groepen 1/2/3: Groepspresentatie 

Maandag 27 mei - Groep 8: Praktisch verkeersexamen (ouderhulp gezocht) 

- Groep 4/5/6: Schoolreisje 

 

DIRECTIE 
Gisteren hebben we vernomen dat alle kinderen van groep 8 zijn geplaatst op de school van 

hun 1e voorkeur. Dat is mooi nieuws en vooral voor de kinderen van groep 8. Donderdag 18 

en vrijdag 19 april vindt op school de centrale eindtoets plaats. Dat is nog een spannend 

moment voor de kinderen van groep 8. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ze, net als de 

kinderen van vorig jaar, het beste uit zichzelf zullen halen. Dit jaar werken we voor het 

eerst met een voor ons nieuwe centrale eindtoets Route 8 in plaats van de eindtoets van 

Cito. Dit doen we omdat Cito dit jaar niet de mogelijkheid biedt om de toets digitaal en 

aangepast aan wat de kinderen kunnen en kennen af te nemen en Route 8 wel. Zie voor 

meer informatie: https://route8.nl/ouders/. We zijn zeer benieuwd hoe deze nieuwe toets 

de kinderen bevalt. 

 

Afgelopen donderdag hebben we bezoek gekregen van de onderwijsinspectie. Het bezoek 

van de inspecteur vond plaats in het kader van een landelijk onderzoek naar hoe scholen 

invulling geven aan de leerlingenzorg. De Roos is één van de 200 scholen die worden 

bezocht voor dit onderzoek. De inspecteur was vol lof over hoe wij binnen De Roos zicht 

hebben op wat de kinderen nodig hebben en hoe wij het aanpakken binnen een prettige en 

veilige omgeving. Het is fijn om te weten dat ook de inspectie voor het primair onderwijs 

ziet en erkent dat we op De Roos oog hebben voor alle leerlingen en goed en professioneel 

aandacht hebben voor de kinderen en de kinderen die begeleiding geven die nodig is om 

optimaal te kunnen ontwikkelen. 

 
EU SCHOOLFRUIT STOPT 
In de week van 15 t/m 19 april ontvangen we voor het laatst het 

gratis fruit van het EU schoolfruit programma. Hierna stopt de 

levering van het fruit. Het is vanaf maandag 6 mei de bedoeling 

dat u zelf weer (meer) fruit van thuis meegeeft aan uw 

kind(eren) voor de korte pauze in de ochtend. 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Binnen De Roos hebben we een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk 

ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de 

school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in 

beleidszaken. Aanstaande maandagavond 8 april vergadert de MR van De Roos samen met 

de MR van de Narcis Queridoschool. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wil je een 

https://route8.nl/ouders/
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keer als toehoorder een MR-vergadering bijwonen? Geef dit dan 24 uur van te voren door 

via: mr@obs-deroos.nl. 

De MR van De Roos bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

• Boudewijn Koops (vader van Madelief uit groep 6 en Noor uit groep 3) 

• Rikkert van Bergen (vader van Sam uit groep 3, Ted uit groep 1/2B en Puck) 

• Mark Rutherglen (vader van Lola uit groep 3) 

• Juf Elin (groep 1/2B) 

• Meester Martin (groep 7) 

• Vacature personeelslid 

Een van de MR leden stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan iedereen voor: 

Mijn naam is Mark Rutherglen en ik neem sinds september 2018 

zitting in de Medezeggenschapsraad van De Roos. De hoogste 

tijd dus om mezelf even voor te stellen! Ik heb co-ouderschap van 

mijn enige dochter Lola, zij zit nu in groep 3 van De Roos. 

Doordeweeks ben ik teamleider bij de gemeente Amsterdam, 

daarvoor was ik 18 jaar actief als adviseur gebieds- en 

vastgoedontwikkeling. Vanuit die achtergrond hoop ik als MR-lid 

mijn steentje bij te kunnen dragen aan het komende fusie- en nieuwbouwtraject van onze 

school. Ik wil graag de belangen van alle ouders, zowel over de fusie/nieuwbouw als over 

andere schoolzaken, zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dus schiet mij vooral aan op 

school als je een vraag hebt, of als iets je dwars zit. 

 

KONINGSSPELEN VRIJDAG 12 APRIL 
We vieren op school weer de Koningsspelen. Alle groepen hebben dit jaar in de ochtend 

sportieve activiteiten in en rond de school. Fijn als de kinderen sportieve kleding aan 

hebben. (Let op: Dit schooljaar gaan de bovenbouw groepen niet naar de Blauw-Wit hal. Er 

is tussen 12:00 -13:00 uur gewoon lunchpauze. De kinderen 

lunchen dus thuis of blijven bij de overblijf als ze een contract 

voor de overblijf hebben.) 

De kinderen krijgen, na een sportieve opening buiten, dit jaar 

wel een speciaal Koningsspelen ontbijt aangeboden in de eigen 

klas. Graag uiterlijk woensdag 10 april een bord, mes, vork en 

beker hiervoor mee geven in een tasje (met naam erop). Graag 

geen plastic wegwerpservies meegeven! 

 

BAAS IN EIGEN SOAP THEMA ANDERS EN TOCH SAMEN  

In de week van 6 mei start het Baasthema ‘Anders en toch samen’. Het gaat de komende 

periode vooral over overeenkomsten en verschillen tussen mensen (acceptatie en 

waardering hiervan). Je kan hierbij denken aan overeenkomsten 

en verschillen tussen bijvoorbeeld: mening, gewoontes, leefstijl, 

levensbeschouwing, leeftijd, sekse en/of cultuur. 

Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover 

kunnen praten, kunnen luisteren naar de ander, een mening 

kunnen vormen, van mening kunnen veranderen en je eigen 

mening kunnen verdedigen. Het gaat om het voorkomen van 

vooroordelen. Acceptatie, tolerantie en waardering leer je 

natuurlijk niet in een enkel lesje. Leerkrachten proberen altijd 

mailto:mr@obs-deroos.nl
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zoveel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen 

in de eigen groep en op de school. Kinderen bewust te maken van evt. vooroordelen. Met 

onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders willen we ervoor zorgen dat 

iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat 'anders zijn mag'. We maken deze 

periode -ter ondersteuning- ook gebruik van de lessen uit de methode Vreedzame School. 

Het doel van die lessen is vooral het creëren van een open houding bij de leerlingen ten 

aanzien van verschillen tussen mensen. En het leren ontdekken van verschillen en 

overeenkomsten en de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan. Vraag vooral 

eens bij de groepsleerkracht naar de lessen die ze rond dit thema geven. 

 

Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2A EN 1/2B 
De lente zie je overal bij ons in de groepen. Door het bezoek aan de stadsboerderij 

“Zimmerhoeve” kwamen we al in de stemming. De bloemetjes laten we nog lekker bloeien 

als sfeervolle versiering voor ons volgende thema “trouwen”. Daarmee beginnen we 

maandag 15 april. En na de meivakantie gaan we er mee 

door….. want op vrijdagmiddag 10 mei trouwt juf Elin op 

school. 
Maar eerst nog.... Op donderdag 11 april is onze Grote 

Rekendag. We kijken naar dingen die veel te groot of veel 

te klein zijn; uit verhouding dus. 

Een dag later op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Ook voor de kleuters hebben we 

een sportief en muzikaal programma. Het wordt vast een gezellige vrijdag. 

 

GROEP 3 
De afgelopen maandagmiddagen hebben we in groep 3, samen met Juf Ellen, 

geëxperimenteerd met lichtbronnen en schaduwen. Het verhaal ‘hoe het vuur verstopt 

werd in elke boom’ gaan we aanstaande maandag 8 april om 14:20 uur spelen in het 

speellokaal door middel van schaduwtheater. U bent van harte welkom om te komen 

kijken! 

De week voor de meivakantie is de laatste week dat we in de klas werken aan het IPC 

thema ‘Dag en Nacht’. Het schaduwtheater is tevens de afsluiting van dit thema. 

Na de meivakantie starten we met het IPC thema ‘Vakantie!’ en het Lijn 3 thema ‘Dieren’. 

Aanstaande donderdag 11 april is de Grote Rekendag, ‘Uit verhouding’. In groep 3 gaan we 

aan de slag met meten en spullen op lengte met elkaar vergelijken. De kinderen mogen op 

school komen met kleren aan die uit verhouding zijn. Een broek van papa of mama, een te 

kleine trui etc.! 

Aanstaande vrijdag 12 april is er een ochtend vol sportieve activiteiten ter ere van de 

Koningsspelen. Deze dag mogen de kinderen op school komen met kleren aan waar je goed 

in kan bewegen en sporten. De ochtend starten we in de klas met een ontbijt. Graag 

uiterlijk woensdag 10 april een bord, mes, vork en beker in een tasje mee geven (met naam 

erop). Graag geen wegwerpplastic meegeven! 

Alvast nog een datum voor in de agenda. Vrijdagmiddag 17 mei is de groepspresentatie 

van groep 3 in het speellokaal. 
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GROEP 4/5  
We zijn met een prachtig IPC onderwerp bezig: Jong en Oud. We verdiepen ons erin wat het 

betekent voor kinderen op te groeien in bepaalde tijden of omstandigheden. Denk aan de 

Grieken en Romeinen, denk aan de middeleeuwen, grote gezinnen, werken vanaf je 

zevende of opgroeien met oorlog en ziekten. Maar ook onze eigen plek in de geschiedenis 

en onze rol. En hoe is het voor ouderen in onze samenleving? 

Heel mooi sluit ons schoolreisje hierbij aan: maandag 27 mei bezoeken we samen met 

groep 6 het Zuiderzeemuseum. Daar zien we hoe de mensen vroeger leefden, mogen we 

meehelpen met allerlei ambachten en doen we zéker mee met allerlei oud-Hollandse 

spelletjes! 

Wat gaan de kinderen van groep 5 goed met zwemmen! Woensdag 8 mei is er geen 

zwemmen voor deze groep. 

Maandag 17 juni bezoeken we het Rijksmuseum. Wilt u mee? Laat het even weten! 

 

GROEP 6 
Maandag 27 mei bezoeken we samen met groep 4/5 het Zuiderzeemuseum. Daar zien we 

hoe de mensen vroeger leefden, mogen we meehelpen met allerlei ambachten en doen we 

zéker mee met allerlei oud-Hollandse spelletjes! 

Met IPC bestuderen we onze organen en ons skelet en onderzoeken we de invloed van 

eten, gewoontes en gedrag op onze gezondheid. 

 

GROEP 7 
Op woensdag 10 april is het theoretisch verkeersexamen; allemaal nog even goed oefenen 

dus! Thuis kunt u helpen door de regels uit het boekje te overhoren. Uw kind kan ook extra 

oefenen op https://amsterdam.tussenschoolenthuis.nl/  

De lessen ‘Discussiëren kun je leren’ zijn afgelopen. Het waren erg leuke lessen waarin de 

kinderen steeds beter zijn gaan debatteren. Op dinsdag 16 april gaan we met de klas naar 

de voorronde van de Amsterdamse Debatbattle waar Safouan als onze ‘debatheld’ ons zal 

vertegenwoordigen. We zullen die dag rond 11 uur vertrekken van school en rond 15 uur 

weer terug zijn. We lunchen dus op een externe locatie met de klas, dus alle kinderen 

moeten een lunchpakket meenemen. School zal een ov-kaart regelen. 

 

GROEP 8 
Vrijdag 29 maart is groep 8 naar de Kunstschooldag geweest. We hebben verschillende 

culturele instellingen in Amsterdam bezocht. Er werd afgesloten in de Melkweg, waar onze 

eigen Dhriti op het podium mocht dansen. 

Donderdag 4 april hebben de leerlingen de uitslag van de loting en matching voor het VO 

gekregen. Goed nieuws, alle kinderen zijn op de school van hun eerste voorkeur gekomen! 

Over twee weken heeft groep 8 de eindtoets, dit jaar doen we de Route 8 eindtoets. Deze 

wordt digitaal afgenomen, en vindt plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 april. De andere 

groepen zijn de 19e afwezig. Op woensdag 17 april hoeven de kinderen van groep 8 niet 

naar school. We hebben de 19e het rijk dus voor ons alleen en kunnen die dag in alle rust de 

toets maken, misschien gaan we na de toets wel even verstoppertje door de school spelen. 

Alvast voor in de agenda: maandag 27 mei is het Praktisch Verkeersexamen. Er zijn een 

paar vrijwilligers nodig die die dag van 8:30 uur - 14:00 uur (2 ouders). Of een deel van de 

dag (8:30 - 11:00 uur of 10:45 - 14:00 uur; dan totaal 4 ouders nodig) kunnen helpen bij een 

controlepost op de fietsroute in/rond Rembrandtpark. 

https://amsterdam.tussenschoolenthuis.nl/
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INFO VAN DE NIEUWKOMERSGROEPEN (NK1 & NK2) 
We hebben thema natuur afgerond. De kinderen zijn allemaal getoetst. Het toetsformulier 

krijgen de kinderen mee naar huis. De kinderen kunnen u laten zien welke woorden ze 

allemaal hebben geleerd. 

Maandag 8 april starten we met het nieuwe thema: Thema Sport & Vrienden. We leren 

woorden die horen bij sporten maar gaan het ook hebben over hoe je samen kunt spelen 

bijvoorbeeld. We zullen deze periode veel sporten en bewegen, ook in de klas. Zo zullen er 

veel dagen zijn waarop we lekker een half uurtje gaan dansen of een bootcamp-les doen. 

Vrijdag 17 mei is de laatste dag van het thema. We hebben dan weer een ouderinloop. Alle 

ouders zijn op vrijdag 17 mei vanaf 14:15 uur welkom in de klas te kijken wat we de 

afgelopen periode geleerd hebben. Op 24 mei worden de kinderen weer getoetst.  

 

Woensdag 10 april zijn alle kinderen van de nieuwkomersklassen vrij. De leerkrachten 

hebben die dag een studiedag over het onderwijs aan nieuwkomers, georganiseerd door 

het LOWAN. 

 

Donderdag 11 april doen we met de hele school mee met de Grote Rekendag. De hele 

ochtend zal in het thema staan van realistisch rekenen! 

 

Vrijdag 12 april organiseren we op school de Koningsspelen. De kinderen doen deze dag 

allerlei spellen en gaan lekker sporten. Het is belangrijk dat de kinderen deze dag in 

sportkleding naar school komen en een flesje water bij zich hebben. Verder ontbijten we 

deze dag op school. De kinderen krijgen het ontbijt van school. De kinderen hoeven thuis 

dus niet te eten voor ze naar school gaan. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen zelf een 

bord + bestek meenemen?  

 

De vakantie start voor de kinderen op vrijdag 19 april. Op maandag 6 mei start school 

weer en zien we alle kinderen graag weer terug. 

Na de vakantie start een aantal kinderen weer op de stamschool. Zij hebben het 

nieuwkomersprogramma afgerond. Jeymi zal bij ons op school in groep 5 starten. Verder 

gaan Onyinye, Zakariae en Sara terug naar een andere stamschool.  

Er komen daarom weer plekjes vrij en dat betekent dat er dan ook weer nieuwe leerlingen 

zullen starten. 

 

Dinsdag 7 mei gaan de nieuwkomers naar kinderboerderij ‘De Zimmerhoeve’! We hebben 

hiervoor geen bijzondere schooltijden, de kinderen hoeven ook niets mee te nemen.  

 

U heeft wellicht weer wat nieuwe gezichten gezien. Goed om nog eens te noemen welke 

medewerker van het nieuwkomers team wat doet en op welke dagen op school is: 

 

NK1: 

• Juf Heavenly: maandag dinsdag woensdag 

• Juf Marienke: donderdag vrijdag 

• Dido, stagiaire: dinsdag 

• Josephine, stagiaire: woensdag 

• Rumeysa, stagiaire: donderdag en vrijdag 
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NK2: 

• Juf Marilou: maandag dinsdag 

• Juf Marlies: woensdag donderdag vrijdag 

• Juf Nicoline: woensdag 

• Sunia, stagiaire: maandag dinsdag 

• Hajar, stagiaire: donderdag vrijdag 

 

Juf Nicoline werkt ook op dinsdag en vrijdag, ze ondersteunt de leerkrachten.  

Juf Marlies werkt tijdelijk ook op dinsdag extra. 

Juf Heavenly doet op donderdag de coördinerende taken en taken rondom de 

leerlingenzorg bij nieuwkomers.  

Juf Marleen werkt op donderdag en vrijdag en houdt zich bezig met de ex-nieuwkomers die 

bij ons op school in de reguliere groepen zijn ingestroomd en zij toetst de kinderen. 

 

Voor vragen kunt u altijd voor of na schooltijd binnenlopen. Via de Parro app 

van school kunt u ook contact hebben met de leerkrachten. U kunt ook 

mailen: 

Juf Heavenly: h.oerlemans@obs-deroos.nl 

Juf Marlies: m.franken@obs-deroos.nl 

Juf Marienke: m.booij@obs-deroos.nl 

Juf Marilou: m.fremery@obs-deroos.nl 

 

Nieuws van Kind & Motoriek 
 

Lente! 

 
De lente is officieel begonnen. Lammetjes worden 
geboren! En daarom knutselen we dit keer een 
lammetje. Leuk, maar ook goed voor de fijne motoriek!  
 

Benodigdheden: 

Schaar 

Zwart papier 

Wol of toiletpapier 

Rond wit stuk papier 

 

Stap 1 : Knip uit het zwarte papier een 

gezicht en drie ‘eivormen’. Dit worden de 

poten en de staart.  

Stap 2: Knip uit het witte papier twee 

ronde ogen en plak deze op het gezicht. 

Teken hier vervolgens met een zwart 

potlood de ogen in. 

Stap 3: Plak het hoofd en poten op het 

ronde witte stuk papier. 

Stap 4: Maak kleine propjes van het wol of 

van toiletpapier. Probeer dit ook eens met 

één hand. 

Stap 5: Plak deze op het ronde witte 

papier. 

 

mailto:h.oerlemans@obs-deroos.nl
mailto:h.oerlemans@obs-deroos.nl
mailto:m.franken@obs-deroos.nl
mailto:m.booij@obs-deroos.nl
mailto:m.fremery@obs-deroos.nl
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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

