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Bezoekadres
Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam

Postadres
Jan van Galenstraat 105
1056 BK Amsterdam

Donderdag 11 juli 2019

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 30 augustus:
Datum

Activiteit

Vrijdag 12 juli 2019

- School uit om 12:00 uur, zomervakantie start
- Vanaf 12:15 uur: picknick in het Erasmuspark voor
belangstellende ouders en leerlingen

Zaterdag 13 juli t/m
zondag 25 augustus

- Zomervakantie, alle leerlingen zijn vrij
(Het team is weer telefonisch bereikbaar/aanwezig vanaf
maandag 19 augustus e.v.)

Maandag 26 augustus

- Eerste schooldag na de zomervakantie
- Start Baasthema 1: Onze klas

Woensdag 28 augustus

- Deze week: Luizencontrole

Vrijdag 30 augustus 2019

- Roosblaadje 1 wordt gemaild

DIRECTIE
Beste ouders en verzorgers. Het schooljaar is afgelopen en we kijken terug op een goed jaar
waarin de kinderen weer zijn gegroeid. Met trots en weemoed hebben we afscheid
genomen van groep 8. We zullen nog vaak aan ze terugdenken. Ook nemen we afscheid
van een aantal teamleden. Juf Jannie gaat genieten van haar pensioen in haar nieuwe huis
in Harfsen. Juf Simone heeft een nieuwe baan in het volwassenonderwijs voor
anderstaligen. Juf Carlijn heeft ervoor gekozen om haar activiteiten meer te bundelen op
twee scholen in plaats van drie. Omdat we het muziekonderwijs anders gaan organiseren
nemen we na 8 jaar ook afscheid van juf Titia. We gaan ze allemaal missen. Juf Marieke
gaat in de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Zij zal na de kerstvakantie weer
terugkomen. Wij wensen Marieke en haar gezin een mooie tijd.
In het komende schooljaar verwelkomen we ook een aantal nieuwe teamleden. Manouk
Sekreve wordt leerkracht bij de nieuwkomers, Hilda Buitelaar zal de taken van Simone
overnemen in de ondersteuning van de nieuwkomers. Nicoline Bernard zal de coördinatie
en een deel van invulling van de extra ondersteuning ter hand nemen.
Ik wil de ouders bedanken die zich in het afgelopen jaar op De Roos hebben ingezet om
allerlei activiteiten goed te laten verlopen.
Rest mij iedereen een mooie en zonnige vakantie te wensen en we zien iedereen weer
graag terug op maandag 26 augustus.

VAKANTIES KOMEND SCHOOLJAAR BIJ DE ROOS
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De schoolvakanties van het nieuwe schooljaar 2019/2020 zijn:
 Herfstvakantie:
19 t/m 27 oktober 2019
 Vrije middag:
Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12:00 uur
 Kerstvakantie:
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
 Voorjaarsvakantie:
15 februari t/m 23 februari 2020
 Paasvakantie:
10 april t/m 13 april 2020
 Meivakantie:
25 april t/m 10 mei 2020
 Hemelvaart:
21 mei t/m 24 mei 2020
 Vrije middag:
Vrijdag 3 juli 2020 vanaf 12:00 uur
 Zomervakantie:
4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
Er zijn in het schooljaar 2019/2020 naast bovenstaande vakanties ook studiedagen voor het
team. Op die dagen hebben de kinderen ook geen school. De leerkrachten werken dan wel:
 Donderdag 26 september 2019
 Vrijdag 22 november 2019
 Woensdag 29 januari 2020
 Vrijdag 14 februari 2020 (is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
 Woensdag 18 maart 2020
 Dinsdag 2 juni 2020 (is de dag na 2e Pinksterdag)
 Donderdag 25 juni 2020
Na de zomervakantie worden bovenstaande data in de agenda van Parro geplaatst.

VERZUIM ROND VAKANTIES
De regels rondom schoolverzuim rond de vakanties (het zogenaamde luxe verzuim) zijn
streng.
 Verlof voor en na de zomervakantie kan alleen in heel bijzondere gevallen en met
toestemming van de directeur (Gert Geertsma). Dit verlof moet ruim op tijd
aangevraagd zijn;
 Als een kind voor of na een vakantie afwezig is zonder toestemming van de
directie, moet dit door de directie onmiddellijk doorgegeven worden aan de
leerplichtambtenaar;
 Voor verlof aansluitend aan de schoolvakantie wordt in principe nooit toestemming
gegeven.

De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van deze regels. We
vragen van u om u er ook aan te houden. Er worden door de afdeling leerplicht van de
gemeente Amsterdam hoge boetes aan ouders uitgedeeld bij overtreding van deze
leerplichtwet. Via deze webpagina (als u naar onderen scrolt) kunt u de verlof
aanvraagformulieren downloaden:
http://www.obs-deroos.nl/page/vakantie-vrije-dagen-verlof
Voor vragen over verlof kunt u ook mailen met de directie: directeur@obs-deroos.nl

OVERBLIJF (TSO) & CONTRACT NA DE ZOMERVAKANTIE
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Graag wil ik u er aan herinneren dat de AKROS contracten voor de TSO (overblijf
lunchpauze van 12:00 -13:00 uur) automatisch doorlopen in het nieuwe schooljaar.
Mocht u in het nieuwe schooljaar geen gebruik meer willen maken van de TSO, dan kunt u
tot 1 augustus 2019 schriftelijk opzeggen. Dit kan via de mail (tso@akros-amsterdam.nl) of
via de post (AKROS TSO, Balboastraat 20 B-4, 1057 VW Amsterdam).
Alvast een fijne zomer gewenst. Met vriendelijke groet, Marian de Wit
(Interim leidinggevende AKROS voor VVE, TSO en BSO in Alles-In-Eén school de Roos)

DE SCHOOLBIEB
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die zich zouden willen ontfermen over onze
schoolbibliotheek. De bieb is dringend toe aan een renovatie. Deze flinke klus kan naar
eigen inzicht gedaan worden en ook wanneer het je uitkomt. Het opnieuw indelen van de
bieb zal zeker 40 uur duren, maar kan verspreid worden over een aantal weken. Daarna
moet de bibliotheek wekelijks bijgehouden worden. Dit zal steeds ongeveer 2 uur per week
kosten. Ook deze uren kunnen in overleg gekozen worden. Wie zin heeft in deze leuke
uitdaging kan zich melden bij Marlies of Marienke (leerkrachten nieuwkomers).

ZOMERDIP - blijven lezen!
Het is bijna zomervakantie. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen die tijdens de
zomervakantie thuis niet blijven lezen 1 à 2 AVI-leesniveaus kunnen terugvallen. Dit wordt
‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is daarom belangrijk om ook in de zomervakantie
dagelijks te blijven lezen (en voorlezen).
Tip 1: Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Ook tijdens de zomervakantie veel boeken blijven lenen bij de OBA. Kinderen tot 18 jaar
kunnen gratis lid worden en boeken lenen. OBA locaties in de buurt van De Roos zijn:
o OBA Bos en Lommer: Bos en Lommerweg 233
o OBA Mercatorplein: Mercatorplein 89
o OBA Staatsliedenbuurt: Van Hallstraat 615
o OBA de Hallen: Hannie Dankbaarpassage 10
Zie voor openingstijden en diverse (voor)lees activiteiten in de OBA: http://www.oba.nl/

Tip 2: De VakantieBieb-app
Kinderen (en ouders) kunnen natuurlijk ook digitale boeken lezen op een
tablet. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app vind
je een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is
een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App
Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb is geopend tot en met 31
augustus. Zie: www.vakantiebieb.nl/jeugd
Tip 3: Tabletportaal
Het tabletportaal heeft een aantal educatieve apps op een rijtje gezet om de Zomerdip te
voorkomen. Zie o.a.:
http://www.tabletportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=zomerdip

Informatie uit de groepen
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Groepsinformatie wordt vaak (alleen) gedeeld via de App Parro. Zorg dus dat u deze App
geactiveerd heeft en geregeld de berichten in de Parro App leest.

GROEP 7
Beste ouders, Wij willen u allen bedanken voor de samenwerking! Het was een leuke,
enthousiaste groep kinderen om mee te mogen werken! We wensen u en uw kind een fijne
vakantie en veel succes in groep 8! Martin & Marieke

Tips voor in de zomervakantie
Zaterdag 13 juli start de grote vakantie. Zes weken geen school; geen lunchtrommels en
fruit klaarmaken, lekker vervelen en leuke dingen doen.
Hier wat tips om de tijd door te komen als je in de stad/in Nederland blijft:
 De gemeente Amsterdam heeft een evenementen website. Klik hier om te zien wat
er allemaal te doen is in de stad;
 Een handige website voor zwemplekken in en om Amsterdam:
https://maps.amsterdam.nl/zwemwater/ of kijk hier: https://www.zwemwater.nl/
 Klik hier voor informatie over sporten/sportclubs in Amsterdam of kijk bij
facebook.com/westbeweegt;
 Klik hier voor de activiteiten bij buurtboerderij en speelplek De Zimmerhoeve;
 Voor Amsterdamse dagkampen in de buurt van Amsterdam, zie:
www.jeugdvakantieplan.nl
 Jeugd vakantiekampen voor diverse leeftijden (zoals zeil-, taal-, programmeer-,
natuur- en musicalkampen etc.):
o https://robotwise.nl/vakantiekampen/
o www.vinea.nl
o www.simbo.nl
 Bij de Sloterplas bieden onderstaande twee organisaties zeil/kano dagkampen:
o Watersport centrum Sloterplas
o Zeilschool de Duikelaar

Nieuws van Kind & Motoriek
De zon schijnt weer! Een goede reden om de zon ook zelf eens te tekenen. Van deze
opdracht word je niet alleen vrolijk, maar leer je ook een goede arm- en vingersturing!
Benodigdheden:
Wit A4 papier
Een zwart en een geel
potlood

Wat ga je doen?
Pak het papier.
Teken met het gele potlood een grote cirkel op het papier.
Teken vervolgens met het zwarte potlood op en rond de
gele cirkel zwarte stippen. Trek nu een (schuine) lijn
tussen de stippen op de gele cirkel en de stippen rond de
gele cirkel. Daar is de zon!
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Namens het team van Kind en Motoriek wensen wij u een hele fijne zomervakantie toe!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek

