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Belangrijke data komende periode t/m 25 september 2020: 
 

Datum  Activiteit 

Maandag 31 augustus 2020 - Deze week: startgesprekken (reguliere groepen) 

Woensdag 2 september - Leerlingenraad 

Donderdag 3 september - Start donderdagmiddag circuit (onder schooltijd) 

Vrijdag 4 september - Start muzieklessen ASLAN (onder schooltijd) 

Maandag 7 september - Deze week: startgesprekken (reguliere groepen) 

- Laatste dag aanmelden NSA 

- MR-vergadering (19:30 uur) 

Woensdag 9 september - Start NSA Talent Studio (voor NK-leerlingen) 

Maandag 21 september - Startweek NSA AKROS 

Vrijdag 25 september 2020 - Roosblaadje 2 wordt verstuurd naar alle ouders 

 

DIRECTIE 
Beste ouders en verzorgers, we zijn inmiddels alweer twee weken geleden gestart en het 

was een energieke en gezellige start. We begonnen met een gezamenlijk energizer 

oefening op de binnenspeelplaats en vanaf 10:30 uur werd iedereen getrakteerd op een 

heerlijk vers schepijsje.  

 
Het is nog steeds niet leuk dat u als ouders en verzorgers niet even met de kinderen mee 

naar binnen in de klas kunt. Gezellig samen starten, de sfeer in de klas proeven en even een 

vraagje stellen aan de leerkracht, dat kan helaas allemaal niet op dit moment. En we 

houden ons dan ook aan deze regels. Gelukkig is er nog niemand van de kinderen of de 

teamleden die Coronaklachten heeft gehad. Als iemand van het team van De Roos klachten 

heeft, gaat hij/zij niet naar school en vraagt direct een test aan. Ook voor u en de kinderen 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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geldt dat als u klachten heeft, thuis te blijven. Mocht er in uw gezin iemand besmet zijn 

met het Coronavirus, meldt u dat dan meteen aan ons, zodat wij maatregelen kunnen 

nemen. Als we samen goed blijven opletten, dan maken we de kans op besmetting zo klein 

mogelijk! 

 

Volgende week donderdag starten we onder schooltijd weer met het 

donderdagmiddagcircuit. Er zijn kooklessen en acrobatiek voor groep 1/2 en KravMaga, 

Hiphop, Natuur & Techniek, Djembé, Up-cycle, mediawijsheid en rappen voor de groepen 3 

t/m 8 en de nieuwkomers groepen. Daarnaast zijn er voor groep 8 EHBO-lessen. De 

kinderen mogen zelf kiezen welke twee activiteiten ze tot de kerst gaan doen. 

 

Vrijdag 4 september starten we met muzieklessen door ASLAN voor alle groepen. Er is een 

nieuwe muziekdocent, juf Eveline. Ook dit jaar zal muziek na de kerst opgevolgd worden 

door drama lessen en daarna door danslessen. 

 

Afgelopen schooljaar hebben we helaas afscheid genomen van juf Marleen, meester Niels, 

meester René en juf Marieke. De eerste drie hebben afscheid genomen omdat ze 

respectievelijk zijn verhuisd naar Middelburg, Zeist en Deventer. Juf Marieke heeft de 

opleiding tot schoolleider afgerond en valt nu in als adjunct-directeur op de Joop 

Westerweelschool. Maar gelukkig hebben we ook weer nieuwe collega’s kunnen vinden, 

hieronder stellen zij zich voor. 

 

Derk van Voorst 

Hey! Hier Derk van Voorst, in augustus 2020 ben ik als leraar gestart 

in groep 5/6 op De Roos (2020-2021).   

In 2017 behaalde ik mijn PABO diploma en daarna heb ik in onder 

andere Uganda en in het pittoreske Putten voor de klas gestaan. In 

2018 verhuisde ik naar Amsterdam en de afgelopen twee jaar ben 

ik werkzaam geweest al redacteur bij de televisie. Na dit uitstapje 

vind ik het weer hoog tijd om als meester aan de slag te gaan op 

deze gezellige school. Dit schooljaar zal er uit het lokaal geregeld muziek te horen zijn, want 

ik ben gek op dansen. Daarnaast wandel/fiets ik graag en bij een beetje motivatie ren ik een 

rondje door het Erasmuspark, maar nog vaker beland ik op de bank met een spannende 

Netflix-serie. Ik kon niet wachten om aan mijn eerste jaar op De Roos te beginnen. Tot snel! 

 

Misalia Stenhuijs 

Ik ben Misalia Stenhuijs. Ik woon sinds 2007 weer in Amsterdam en 

sinds 2008 werk ik in het onderwijs. Eerst op een middelbare school 

voor speciaal onderwijs als administratief medewerker en daarna als 

‘matcher’ bij een bureau dat invallers regelt voor de openbare 

basisscholen van Amsterdam. 

Ik werk sinds mei 2020 op De Roos. Heel raar om zo na de corona-

sluiting ergens nieuw te beginnen. Ik ondersteun de 

nieuwkomersgroepen en mijn belangrijkste taak is om de toetsen bij 

de NK-leerlingen af te nemen. Ik heb het enorm naar mijn zin en ik breng letterlijk en 

hopelijk ook figuurlijk wat kleur in het team :-). 
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Algemene informatie voor alle ouders 
 

INLOGGEN PARRO APP & PARNASSYS OUDERPORTAAL 
Vanaf dit schooljaar 2020/2021 log je als ouder op een nieuwe manier 

in. Inloggen op de Parro app en in het ParnasSys Ouderportaal gaat nu 

met één account. 

Lukt het inloggen niet meer? Kijk eerst hier voor tips: 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360015244619  

Aanhoudende problemen? Neem contact op met: 

support@parro.com  

Je kan ook de web versie van Parro uitproberen: https://talk.parro.com  

 

PRIVACY INSTELLINGEN - VIA PARRO APP 
Ieder schooljaar opnieuw heeft school toestemming van u nodig om beeldmateriaal met u 

te delen. U kunt als ouders via de app Parro uw privacy voorkeuren elk schooljaar 

controleren of wijzigen. Of als u uw voorkeuren nog niet eerder aan ons had doorgegeven, 

kunt u dat alsnog zelf via Parro opvoeren. 

Dit kunt u in Parro doen via de volgende stappen: 

1) Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'; 

2) Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'; 

3) Geef per kind aan wat de voorkeuren per kind zijn, via de stipjes achter het kind. 

Wij gaan er van uit dat u uw ingestelde Privacy voorkeuren zelf elk schooljaar goed 

controleert en eventueel wijzigt of aanvult. 

U kunt dit zelf in Parro controleren en evt. wijzigen tot en met 10 oktober 2020. 

 

VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN VERLOF 
Alle vakanties en vrije dagen staan in de agenda van de App Parro. 

En hier: https://www.obs-deroos.nl/schoolinfo/organisatie/vakantie--vrije-dagen--verlof  

Mocht je om speciale belangrijke redenen (zoals een huwelijk binnen de familie) verlof 

moeten aanvragen voor dagen buiten de reguliere vakanties, dan kan je twee soorten 

verlof aanvraagformulieren downloaden via de website of opvragen bij de directeur (Gert) 

of bij de management assistent (Floor) en deze na invullen weer inleveren bij de directeur. 

Dit moet in principe al minimaal 6 weken voordat het verlof start. 

     

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN (NSA) 
Aanmelden voor een van de naschoolse activiteiten kan nog tot 7 september via: 

https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=12  

De activiteiten (8 lessen) starten maandag 21 september of dinsdag 22 september. Let op: 

als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is, gaat er geloot worden. Aanmelden is nog 

geen garantie op een plek. 

 

GEZOND ETEN EN DRINKEN MEE NAAR SCHOOL 
De Roos werkt met ouders en met diverse instanties graag samen aan een gezonde school. 

We willen daarom nogmaals verzoeken om alleen gezonde tussendoortjes en drankjes en 

een gezonde lunch mee te geven aan je kind. 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360015244619
mailto:support@parro.com
https://talk.parro.com/
https://www.obs-deroos.nl/schoolinfo/organisatie/vakantie--vrije-dagen--verlof
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/?schoolID=12
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Ook de traktaties bij verjaardagen moeten natuurlijk gezond zijn, zowel voor de kinderen 

alsook voor de leerkrachten. Tips nodig? Kijk eens hier: 

https://www.obs-

deroos.nl/schoolinfo/organisatie/verjaardagen-en-

gezonde-traktaties  

 

TSO (OVERBLIJF VAN AKROS) 
Zekiye van AKROS is ook dit schooljaar het 

aanspreekpunt voor de TSO. Zekiye is elke dag vlak 

voor en ook tijdens de overblijf (12:00 -13:00 uur) op school aanwezig. Zij is de coördinator 

van de TSO. Voor inhoudelijke vragen, wensen en opmerkingen over de TSO is zij te 

bereiken via: tsoderoos@akros-amsterdam.nl en via: 06 - 253 74 564. 

Voor vragen over het aanmeldformulier, contracten en betalingen kunnen ouders op alle 

werkdagen langskomen op het Centraal Bureau van AKROS op Balboastraat 20-B4, bellen 

met 020-5893300 of mailen naar tso@akros-amsterdam.nl. Dit gaat dus niet via Zekiye. 

 

THEMA BAAS IN EIGEN SOAP 
Baas in Eigen Soap is ons sociaal emotionele programma. We zijn nu weer gestart met het 

Baasthema 'Onze Klas'. Dit thema staat in het teken van elkaar en de klas (beter) leren 

kennen. Met behulp van verschillende werkvormen creëren we een sfeer in de klas waarin 

iedereen zich voelt opgenomen en gewaardeerd. We hebben het over de overeenkomsten 

en verschillen die we hebben. Ook leren we de leerlingen dat ze medeverantwoordelijk zijn 

voor de gang van zaken in de klas. 

 

GYMNASTIEK 
We zijn inmiddels 2 weken aan het gymmen, maar ik zie nog veel kinderen zonder 

gymkleren. Gymkleren zijn verplicht, dit ook i.v.m. de hygiëne: het is voor de 

groepsleerkracht niet fijn als uw kind na de gym in bezwete kleding in de klas zit. 

Gymschoenen is een eigen keuze. 

Als u kind 3 keer geen gymkleren heeft, kan hij/zij een les NIET gymmen! 

(dit geldt niet voor de kleuters!!) Groetjes, gym meester Jeroen 

 

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON   
Per 1 september heeft AWBR een nieuwe externe vertrouwenspersoon, Minke Fuijkschot 

van het ABC. Zij volgt Ingrid van Wezel op. Hieronder stelt ze zich voor: 

Mijn naam is Minke Fuijkschot. Ik ben vanaf heden de extern vertrouwenspersoon voor 

jullie bestuur/school. Als vertrouwenspersoon ben ik het aanspreekpunt voor ouders die 

klachten hebben. Ik zal met aandacht naar uw verhaal luisteren, meedenken over de 

mogelijkheden om verandering in de ongewenste situatie te krijgen. Ik heb een adviserende 

en ondersteunende rol. U kunt zonder verwijzing en medeweten van anderen contact 

opnemen. Het bestuur heeft een klachtenregeling, hier staat beschreven wat de 

procedures zijn bij een klacht, ik kan u daar meer over vertellen. Ik ben bereikbaar via 

telefoonnummer: 06-31631673  en per email via: mfuijkschot@hetabc.nl   

U houdt zelf de regie maar ik denk mee. 

 

 

https://www.obs-deroos.nl/schoolinfo/organisatie/verjaardagen-en-gezonde-traktaties
https://www.obs-deroos.nl/schoolinfo/organisatie/verjaardagen-en-gezonde-traktaties
https://www.obs-deroos.nl/schoolinfo/organisatie/verjaardagen-en-gezonde-traktaties
mailto:tsoderoos@akros-amsterdam.nl
mailto:tso@akros-amsterdam.nl
mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
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Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2 
De eerste schoolweken zitten er alweer op. We hebben kennis gemaakt met 

elkaar en zijn de klas nog lekker aan het ontdekken. Maandag zat opeens het 

kleurenmonster helemaal in de war in de klas. Wij gaan hem helpen, zodat hij 

zich weer gauw goed voelt. 

 

GROEP 3/4 
We zijn lekker van start gegaan in groep 3/4 ! Wij (de kinderen, Betty en Julia) missen jullie 

als ouders wel heel erg in de groep. Jammer dat de inloop ‘s ochtends niet plaats kan 

vinden.  

Gelukkig zitten we dit jaar in het lokaal naast de voordeur, dus naar binnen spieken kan 

zeker! 

In groep 3/4 zijn we de eerste weken elkaar aan het leren kennen. In groep 4 zit vanaf het 

begin van dit jaar een nieuwe leerling, Kingsley. Ghazal is vanuit de Nieuwkomersgroep 

naar groep 3 gekomen. Hadeel zat eerder ook op De Roos. Hadeel zit nu weer bij ons in 

groep 3. Welkom allemaal! 

 

Groep 3 is gestart met het Lijn 3 thema: De nieuwe groep. De eerste letters zijn geleerd! 

Zoals de i, d, k, aa, n.  

 

Groep 4 is ook hard van start gegaan! Mooi om te zien dat de kinderen uit groep 4 goed 

oefenen met zelfstandig werken. De basis daarvoor hebben ze in groep 3 geleerd. Daar 

gaan we lekker mee verder! 

 

Ook zijn we afgelopen week begonnen met IPC. Tot aan de herfstvakantie gaan we aan de 

slag met het thema: Speelgoed. Via Parro zullen we jullie op de hoogte houden wat 

allemaal gaan leren en doen. 

 

Betty werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Julia werkt op maandag, 

dinsdag en donderdag. Handig om te weten naar wie je een afwezigheidsbericht moet 

sturen! 

 

Wie van jullie zou het leuk vinden om dit jaar de klassenouder te zijn? Dit kan je ook met 

iemand samen doen. Ben je geïnteresseerd? Laat het Betty of Julia weten! 

 

GROEP 5/6 
De kop is er nu echt af na twee weken en zoals ik al liet weten in de Parro app, zijn we 

heerlijk gestart. Bij IPC zijn we druk bezig met het thema schilderijen, afbeeldingen en 

foto’s. Eerder deden we al een speurtocht en maakten de kinderen in groepjes een eigen 

voorstelling. Deze week hebben de kinderen een eigen advertentie gemaakt met een eigen 

verzonnen product. Ik kan wel zeggen dat in groep 5/6 de zakenmannen en zakenvrouwen 

van de toekomst zitten. 

Deze week veranderde het lokaal ook eventjes in een discotheek. We hebben lekker 

gedanst en misschien is er thuis al het één en ander voor gedaan. 
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GROEP 7  
Groep 7... dat voelt als echt Bovenbouw. Er wordt hard gewerkt én ook plezier gemaakt. De 

kinderen kunnen achter elkaar werken in een betrokken sfeer, aan schoolwerk én eigen 

projecten. Dat is belangrijk, want de gesprekken gaan onderling over: wat wil je ná De Roos 

en welke houding, attitude hoort daar bij? 

Als je de klas in komt zijn laarzen wel handig, want ons IPC thema is “Nederland 

Waterland”. Dat gaat van Schutssluizen tot de waternoodramp en de Romeinen 

U heeft gemerkt dat er boeken mee naar huis gaan, dit om te genieten en je breed te 

ontwikkelen. 

Binnenkort hoort u meer over een filmproject waar we aan mee mogen doen. We gaan dan 

in groepjes, bij elkaar in de buurt filmen en elkaar interviewen, fijn dat er ouders mee 

willen gaan, als we op pad gaan! 

 

GROEP 8 
Het schooljaar is alweer begonnen. In groep 8 ging het met een valse start doordat ik 

afwezig was maar inmiddels zijn we weer op goede weg. De kinderen zijn hun laatste 

schooljaar op De Roos gestart en zullen tijdens de startgesprekken aan u meedelen wat hun 

doelen zijn en hoe ze deze willen bereiken. Fijn dat u zich allen heeft ingeschreven en fijn 

om jullie nog eens te zien.  

Graag wil ik jullie vragen om maandagavond 16 november (waarschijnlijk in het begin van 

de avond, nader tijdstip volgt) in de agenda te zetten. Op deze avond komt er iemand meer 

informatie geven over de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Op deze avond willen 

we graag dat ALLE ouders aanwezig! 

We gaan er verder een leuk en spannend jaar van maken en heeft u vragen, wees welkom 

om ze te stellen. 

 

NIEUWKOMERS NK-ROOD, NK-BLAUW EN NK-GEEL 
Voor de vakantie hebben veel kinderen afscheid genomen, zij waren al klaar met het 

nieuwkomersprogramma. Er zijn ook alweer nieuwe kinderen gestart: welkom allemaal! 

 

We zijn gestart met het thema: Lichaam en Kleding. De kinderen leren woorden binnen het 

thema maar ze leren ook om in het Nederlands te vertellen over dit onderwerp.  

 

Heeft u een laptop of een ander device zoals een tablet? Dan kunnen de kinderen thuis 

oefenen met het Nederlands, dat kan op de website: www.hzs-digitaal.nl  

 

Helaas hebben we, nu u i.v.m. corona de school niet in kunt, veel minder contact met u dan 

normaal. Wij nodigen de nieuwe ouders allemaal persoonlijk uit voor een 

kennismakingsgesprek. Daarnaast gaan de rapportgesprekken ook gewoon door. Wilt u ons 

graag spreken, neem dan contact met ons op. Het is heel fijn als u allemaal de app ‘Parro’ 

op uw telefoon heeft en regelmatig bekijkt. Via die app kunt u ook met de leerkracht 

chatten en kunt een afspraak maken. Leerkrachten plaatsen ook belangrijke notities en 

berichten over wat er in de klas speelt, vaak ook met wat foto’s.  

 

Helaas kunnen we toch nog niet starten met het schoolzwemmen, hopelijk kan dit later in 

het schooljaar wel weer! 

http://www.hzs-digitaal.nl/
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Hierbij de e-mailadressen van de nieuwkomers leerkrachten:  

 
NK Geel 

Marienke Booij: m.riviere@obs-deroos.nl 

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

NK Blauw 

Manouk Sekreve: m.sekreve@obs-deroos.nl 

NK Rood 

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

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

 

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur 

Ouder- en Kindteam op de basisschool 

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van 

je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op 

school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- 

en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, 

bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op 

vaste momenten aanwezig is. De professionals van 

het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. 

Afspreken kan op school (momenteel i.v.m. COVID 19 

niet), in de wijk, thuis of online. 

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist 

teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je 

misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving of schulden. Maak een afspraak met de 

ouder- en kindadviseur Jonne Korzilius. Samen met haar kijk je dan wat er speelt en wat bij 

jullie past. Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken 

of tijdelijke begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of 

een training voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)? Bespreek het samen. Je kan zelf 

rechtstreeks contact opnemen met Jonne Korzilius op 06-42360073 of via 

j.korzilius@oktamsterdam.nl . Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Jonne 

Korzilius op 06-42360073 of via j.korzilius@oktamsterdam.nl .  

Gezondheidsonderzoeken op school 

De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op 

het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over 

vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Met vragen over jouw kind, ben je altijd 

welkom bij jeugdverpleegkundige Patricia Protiar, pprotiar@ggd.amsterdam.nl  of 

jeugdarts Niels Penning via npenning@ggd.amsterdam.nl beide te bereiken via het 

nummer 020 - 555 5961. Zij zijn vast verbonden aan onze school. In de periode dat een kind 

mailto:m.riviere@obs-deroos.nl
mailto:m.riviere@obs-deroos.nl
mailto:m.franken@obs-deroos.nl
mailto:m.sekreve@obs-deroos.nl
mailto:m.franken@obs-deroos.nl
mailto:m.franken@obs-deroos.nl
mailto:h.oerlemans@obs-deroos.nl
mailto:j.korzilius@oktamsterdam.nl
mailto:j.korzilius@oktamsterdam.nl
mailto:pprotiar@ggd.amsterdam.nl
mailto:npenning@ggd.amsterdam.nl


 

Pagina 8 

op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een 

gezondheidsonderzoek. Soms in combinatie met een vaccinatie. Vaak wordt daarbij een 

digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact op en 

bespreekt wat nodig is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over. 

Altijd welkom 

Meer informatie over de Ouder- en Kindteams vind je in dit korte filmpje en op 

oktamsterdam.nl. Daar vind je ook het adres van het team in jouw wijk en de naam en 

contactgegevens van de ouder- en kindadviseur verbonden aan onze school. 

Tips in de buurt 
 

WIL JOUW KIND OOK SPORTEN? 
Via deze website kan je veel sportclubs in Amsterdam vinden: 

https://www.amsterdam.nl/sport/  

De gemeente betaalt een sportabonnement als je kind een stadspas heeft. De maximale 

jaarvergoeding per kind is € 300,- . 

Wat is de Stadspas? Met een Stadspas krijg je / krijgt je kind kortingen op attracties, film, 

sporten, festivals, musea en theater. De Stadspas is een 

minimapas. Deze pas kun je zelf bij de gemeente Amsterdam 

aanvragen als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt. 

Zie ook: https://www.amsterdam.nl/werk-

inkomen/schoolgaand-kind/  

Het stadspas sport aanbod is voor kinderen van 2 t/m 17 jaar 

in Amsterdam en Weesp met een stadspas. Meer informatie, zie: amsterdam.nl/sv-jeugd 

Vragen over het Stadspas sport aanbod? Bel naar 020 252 6000 (tussen 08:30 en 17:00 

uur). 

 

BEST OF THE WEST 
Dans je? Maak je toffe schilderijen? Of maak je muziek? Schrijf je gedichten? Of doe je 
iets anders creatiefs? 
Doe mee met Best of the West 2020: #BOTWPANDEMIE. De talentenjacht voor iedereen 
uit Amsterdam West van 8 t/m 23 jaar. Dit jaar op zaterdag 12 september bij Podium 
Mozaïek! Er is een prijzenpot van € 8000,-.  
Meer informatie op: www.bestofthewest.nl en meld je voor zondag 30 augustus aan! 

 

Nieuws van Kind & Motoriek 
 

Ook dit schooljaar is er een 

kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek 

op school aanwezig. De 

kinderoefentherapeut behandelt kinderen met 

motorische problemen in zowel de grove- als fijne motoriek. Op “De Roos” is Eline van Rijn 

de Kinderoefentherapeut. Voor al uw vragen hierover kunt u bij haar terecht (aanwezig op 

donderdag). U kunt haar mailen via: eline@kindenmotoriek.nl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aM92PJzyc8I
http://www.oktamsterdam.nl/
https://oktamsterdam.nl/zoek-op-school/
https://www.amsterdam.nl/sport/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/sporten-met-stadspas/?utm_source=amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=sv-jeugd&utm_content=redirect
http://www.bestofthewest.nl/
mailto:eline@kindenmotoriek.nl
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Maandelijkse tip van Kind & Motoriek: 

 

Wie ben jij? 

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer gestart. Dat betekent starten in een 

nieuwe klas of in de kring vertellen wat je hebt gedaan tijdens de vakantie. Hoe kun je je 

daar op een leuke manier op voorbereiden? 

 
 

 
 

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

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

Benodigdheden 

A4 papier 

Potlood 

Kleurpotloden 

Stappenplan 

Teken een T-shirt op het papier Probeer 
vervolgens om je eigen hoofd en gezicht te 
tekenen.  

Schrijf of teken in het T-shirt het volgende: 
- Naam 
- Leeftijd 
- Lievelingskleur 
- Lievelingsdier 
- Lievelingseten 
- Wat je het leukste aan je vakantie vond 
- Wat je het leukst vindt om op school te 

doen 
- Wat je graag in je vrije tijd doet 
- Eigen opvulling 

Vul de T-shirt helemaal naar eigen wens. 
Let alleen nog wel op hoe je potlood moet 
vasthouden ;). 

http://www.facebook.com/kindenmotoriek

