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Belangrijke data komende periode t/m 23 oktober 2020: 
 

Datum  Activiteit 

Maandag 28 september 2020 - GMR-vergadering AWBR (19:00 uur) 

Dinsdag 29 september - Alle groepen: Opening Kinderboekenweek met de 

voorstelling “Meneer B zet het museum op z’n kop!” 

Woensdag 30 september - Start landelijke Kinderboekenweek 

- Leerlingenraad 

Vrijdag 9 oktober - Alle groepen: Afsluiting Kinderboekenweek met theater 

lees optreden 

Zaterdag 10 oktober t/m 

zondag 18 oktober 

- Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 19 oktober - Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 20 oktober - Start nieuw Baasthema: Conflicten oplossen 

Vrijdag 23 oktober 2020 - Roosblaadje 3 wordt gemaild naar alle ouders 

 
DIRECTIE 
Gisterenmiddag tijdens een teamoverleg, waarin we spraken over hoe het gaat op school, 

zei juf Julia dat de sfeer tussen en met de kinderen in de school zo prettig is. Al sinds het 

begin van het schooljaar hebben we ervaren dat de kinderen over het algemeen lekker 

ontspannen zijn en plezier hebben op school. We horen ook van gastdocenten en van 

invalleerkrachten dezelfde geluiden. Juf Annelies, die de docenten van het 

donderdagmiddagcircuit begeleidt, zei na de eerste keer: ‘wat een lieve kinderen hebben 

jullie’.  Ondanks alle stress rondom het Coronavirus maken de kinderen, geholpen door u 

als ouders en verzorgers en door ons als team van De Roos, er een mooie school van. Wij 

zijn hier heel blij mee!! 

 

Fusiebesluit 

Op maandagavond 7 september jl. hebben de medezeggenschapsraden van De Roos en de 

Narcis Querido unaniem ingestemd met de fusie van beide scholen. De fusie gaat officieel 

in op 1 januari 2022, waarna beide scholen samen verdergaan onder de nieuwe naam ‘de 

Vindplaats’. Door nu al het besluit te nemen kunnen we verder werken aan het nieuwe 

kindcentrum. 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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Informatie voor alle ouders 
 

KINDERBOEKENWEEK - EN TOEN? - 30 SEPTEMBER T/M 11 OKTOBER 
De landelijke Kinderboekenweek staat weer voor de deur! Meer informatie zie: 

https://kinderboekenweek.nl/  

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is: En toen? 

Verhalen lezen over de geschiedenis zal centraal staan. Deze 

anderhalve week gaan we aan de slag met 

geschiedenisthema's en vooral het lezen en voorlezen staan 

centraal. 

Dit jaar komt Meneer B, net als vorig jaar, de 

Kinderboekenweek op onze school openen op 

dinsdagmiddag 29 september met een spetterende 

theatervoorstelling! 

Zoals ieder jaar beginnen we iedere dag met voorlezen. Elke 

dag leest er een andere juf of meester voor in de groep. 

De Kinderboekenweek sluiten we op vrijdagochtend 9 oktober af met een 

'theaterleesoptreden' met alle groepen. We hebben een boek aangeschaft: Ontsnapt - 

Theaterlezen over toen. In dit boek staan verhalen en moppen over 'toen'. Iedere groep, of 

een deel van de groep, gaat een verhaal voorlezen/uitspelen op het podium. 

Via de app Parro zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de 

Kinderboekenweek activiteiten op school en in de groepen. Deze Parro berichten vormen 

een goed aanknooppunt om aan je kind te vragen hoe de schooldag was en wat ze hebben 

gedaan. 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er vaak ook leuke (voor)lees activiteiten na schooltijd en 

in het weekend in diverse boekhandels en openbare bibliotheken (OBA). 

Kijk hier eens voor tips: https://www.oba.nl/jeugd/kinderboekenweek.html  

De Kinderboekenweek is een extra mooi moment om thuis samen ook lekker aan de slag te 

gaan met lezen en voorlezen. Veel leesplezier! 

 

BETALING JAARLIJKSE OUDERBIJDRAGE 
U heeft een tijdje terug een brief van de ouderraad per e-mail ontvangen. Hier nogmaals in 
het kort de oproep: De ouderraad verzoekt u vriendelijk de jaarlijkse ouderbijdrage z.s.m. 
over te maken (als u dat nog niet heeft gedaan) op: 

IBAN rekeningnummer NL91 INGB 0006 8307 71 t.n.v. ouderraad inz. De Roos.  

Onder vermelding van: ouderbijdrage sj 20/21 en de naam en groep van uw kind.  

- De ouderbijdrage voor groep 1 t/m 6 en NKRood, NKBlauw en NKGeel is: € 50,-  
- De ouderbijdrage voor groep 7 en 8 is: € 125,- 

Heeft u een lager inkomen en voor uw kind(eren) een stadspas 

van de gemeente Amsterdam? Dan kunt u (een deel van) de 

bijdrage (€ 50,-) voor dit schooljaar ook met deze stadspas 

betalen. U kunt de persoonlijke & geldige stadspas van uw kind 

laten scannen bij Floor van Bork (bij voorkeur op maandag- of 

donderdagochtend). De gemeente Amsterdam stort dan 

vervolgens het geld op de OR-rekening. 

 

https://kinderboekenweek.nl/
https://www.oba.nl/jeugd/kinderboekenweek.html
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OPROEP NIEUWE OUDERRAAD (OR) LEDEN 
De ouderraad (OR) van De Roos is op zoek naar extra ouderraad leden.  

Op OBS de Roos hebben we een actieve OR. Dit zijn ouders die het schoolteam helpen bij 

diverse activiteiten. De OR wordt waar nodig vaak actief ondersteunt door de 

klassenouders en andere hulpouders. 

Met hulp van ouders is er meer mogelijk. De OR helpt het schoolteam bij grote feesten 

zoals Sinterklaas en Kerst. Ook helpt de OR bij het bezoek van de schoolfotograaf (maandag 

2 november a.s.). Daarnaast beheert en int de OR de jaarlijkse ouderbijdrage in overleg met 

de schooldirectie. Heb je belangstelling om ook bij de OR te komen? Neem dan contact op 

met één van de OR-leden (Kitty, de moeder van Sam, Ted & Puck en Sjoke, de moeder van 

Kees) of mail naar: or@obs-deroos.nl. 

 

VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) DE ROOS 
Er komt een plaats vrij voor een ouder in de MR per 1 november 2020. Rikkert van Bergen, 

vader van Sam (groep 5) en Ted (groep 3), heeft zijn plek beschikbaar gesteld na het 4 jaar 

te hebben gedaan. 

Je denkt als MR-lid mee over de te varen schoolkoers en stemt mee over belangrijke 

beslissingen waarbij jij naast kinderen ook alle ouders vertegenwoordigt samen met twee 

andere ouders. De rest van de MR wordt gevormd door drie leraren. 

Zie ook: https://www.obs-deroos.nl/voor-u/medezeggenschapsraad  

Nu het laatste fusiebesluit met Narcis Querido is genomen en er volgend jaar begonnen 

wordt met de bouw van onze nieuwe school de Vindplaats, is het goed om als nieuwe 

ouder in relatieve rust in te stromen. Er zijn MR-cursussen beschikbaar.  

Tijdsinspanning: 1x per 2 maanden 's avonds vergaderen, 4 uur per keer incl. 

voorbereidingstijd. Gewenst: 2 jaar betrokkenheid. Interesse? Spreek Rikkert even aan of 

neem contact op met juf Elin, voorzitter van de MR. Of mail naar: mr@obs-deroos.nl. 

Aanmelden kan tot 1 december 2020. 

 

VERTROUWENSPERSONEN 
Marjolein Brouwer, onze interne begeleider, is de interne vertrouwenspersoon van De 

Roos. Kinderen en ouders kunnen een beroep doen op de ondersteuning van de interne 

vertrouwenspersoon als er bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag of buitensluiting. De 

vertrouwenspersoon kan luisteren en meedenken in eventuele vervolgstappen. Marjolein 

is te bereiken via het telefoonnummer van de Roos op maandag, woensdag en donderdag. 

Ouders en kinderen kunnen ook een afspraak maken via de witte brievenbus in de hal. 

Kinderen maken hier af en toe gebruik van en Marjolein geeft aan het begin van elk 

schooljaar voorlichting over wanneer en hoe kinderen een beroep op haar kunnen doen. 

 

Minke Fuijkschot is sinds 1 september 2020 als nieuwe externe 

vertrouwenspersoon verbonden aan ons AWBR bestuur. Hieronder zal zij 

zichzelf voorstellen. 

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 

mailto:or@obs-deroos.nl
https://www.obs-deroos.nl/voor-u/medezeggenschapsraad
mailto:mr@obs-deroos.nl
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opnemen. Het AWBR 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. 

 

BEESTJES IN JE HAAR? KAMMEN MAAR…. LUIZENCONTROLE 
We organiseren meestal een luizencontrole na elke 

schoolvakantie. De klassenouders zoeken hiervoor dan 

binnen de groep van hun kind andere hulpouders om deze 

controle per groep te doen. Omdat ouders nu helaas 

vanwege Corona het schoolgebouw niet in mogen, kunnen 

we deze luizencontrole ook niet meer doen. 

We vragen u daarom om ook thuis extra alert te zijn op 

luizen en/of neten in het haar van uw kind. En het haar van uw kind thuis geregeld te 

controleren. Via deze website kunt u handige tips vinden en filmpjes kijken die gaan over 

het controleren en het behandelen van luizen: https://www.rivm.nl/hoofdluis  

 

Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2 
In de klas zijn we druk met alles wat met dino's te maken heeft. We hebben al veel over 

dino's geleerd. Zo weten we dat sommige dino's alleen vlees eten en andere planten. We 

hebben ook goed gekeken hoe dino's eruitzagen. Sommige dino's hebben hele scherpe 

tanden. 

Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. De kinderen mogen hun 

lievelingsboek meenemen naar school. Ze kunnen er dan over vertellen en aan de andere 

kinderen laten zien. 

We hebben een nieuwe stagiaire in de klas, juf Jet. Elke maandag is juf Jet bij ons in de klas. 

 

GROEP 3/4 
In de klas zijn we zo lekker druk bezig! Er is van alles gaande.  

Groep 3 rond komende week het Lijn 3 thema ‘De 

boom’ af. Hierna gaan we verder met het thema 

‘Smakelijk eten’. Om de dag leren we een nieuwe 

letter of klank. 

 Groep 4 heeft de afgelopen weken hard gewerkt 

om een aantal zaken te automatiseren en uit hun 

hoofd te kennen. Zoals de verliefde harten, 

dubbelsommen, bijna dubbelsommen en sommen 

met een tiental (bijv. 4 + 10). Hierdoor lukt het ons 

om steeds vlotter uit ons hoofd te rekenen. Op de 

computer/online zijn er spelletjes te vinden om dit thuis ook te oefenen! 

Ook is groep 4 deze week begonnen aan een nieuw taalthema: ‘Onderweg’. In het kader 

hiervan hebben we brieven aan elkaar geschreven en op de post gedaan. Als het goed is 

hebben de kinderen van groep 4 deze post al thuis ontvangen! 

mailto:mfuijkschot@hetabc.nl
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Bijna alle kinderen hadden thuis hun opa, oma of vader/moeder geïnterviewd! Heel erg 

bedankt voor jullie hulp hierbij! 

In de klas hebben de kinderen verteld waar ze achter zijn gekomen naar aanleiding van het 

interview.  

Volgende week start de Kinderboekenweek. Groep 3/4 heeft de opdracht gekregen om de 

hal te versieren met het thema van de Kinderboekenweek. We zijn druk bezig een 

tijdmachine te knutselen. Het wordt een heel gaaf object waar alle kinderen aan hebben 

gewerkt. We zullen er binnenkort een foto van sturen! 

 

GROEP 5/6 
In groep 5 en 6 zijn we nog steeds bezig met het thema schilderijen, foto's en afbeeldingen. 

Daarnaast vliegen de (reken)tafels je om de oren in de groep en zijn we sinds kort ook 

begonnen met Engels. 

Afgelopen dinsdag stond er wel een hele speciale activiteit op het programma, die werd 

verzorgd door Sheila van Villa Mondriaan. Naast dat we van alles hebben geleerd over Piet 

Mondriaan hebben we ook zelf verf gemaakt met eieren en zonnebloemolie, zoals dat 

vroeger ook ging. Nadat de verf was gemaakt, was het tijd om echte 'Mondriaans' te maken 

(foto's verschijnen vandaag in Parro).  

Het zijn schilderijen met een 'luchtje' geworden. Vandaag gaan ze gelijk mee naar huis. 

Jullie zullen vanmiddag vast begrijpen waarom. 

 

GROEP 7  
Het project "Wie ben ik" is nu echt gestart. Veel ouders hebben in groepjes buiten gezeten 

en met elkaar kennisgemaakt. De kinderen hebben vandaag een workshop camera- en 

interviewtechnieken gehad en de komende tijd zijn we allemaal echte reporters met een 

indrukwekkende microfoon. 

Ons Staal onderwerp sluit daar ook bij aan, dat is namelijk 

FLITS, fotografie. 

Afgelopen tijd hebben we écht heeeeel veeeel geleerd over 

polders, molens, dijken en de geschiedenis daarvan, vraag 

uw kind er naar, want 

we kunnen nu niet alles 

laten zien in de klas. 

Na de herfstvakantie 

duiken we de Techniek in, hoe worden dingen 

aangestuurd, hoe helpt elektriciteit daarbij, of de zon... 

De kinderen gaan echt goed, er wordt hard en 

enthousiast gewerkt en geleerd en ze zitten vol met 

mooie plannen, die ze ook uitvoeren! 

 

GROEP 8 
Het thema van IPC is dit keer Nederland Waterland. In dit kader wordt deze keer veel 

aandacht besteed aan topografie. Verder komen items als De Deltawerken, Inpoldering 

Zuiderzee  / IJsselmeer en de diverse waterwegen ter sprake. 

Om te onthouden:   

16 november vanaf 18:45 uur via Teams online voorlichting over de overgang naar het VO. 
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NIEUWKOMERS: NK ROOD , NK BLAUW EN NK GEEL 
We hebben weer nieuwe kinderen! Welkom lieve Miko, Maja, Adam, Welde! Na de 

herfstvakantie gaan er ook wat kinderen ‘terug’ naar hun stamschool. Zij zijn een jaar bij de 

nieuwkomers geweest en hebben het programma afgerond. 

 

We hebben het thema lichaam en kleding donderdag afgesloten met een prachtige 

modeshow. De kinderen hebben zich van hun mooiste, leukste en grappigste kant laten 

zien. Ze hebben in het Nederlands verteld wat voor kleding ze dragen. Het was een feest!  

 

Denkt u aan de gymkleding? De kinderen hebben op dinsdag gymles. Fijn als ze ook 

gymschoenen hebben, dus andere schoenen dan de schoenen die ze aan hebben, speciale 

schoenen voor alleen binnen. Verder moeten ze gymkleding aan: een T-shirt en een 

sportbroek. 

 

Een deel van groep NKRood en NKBlauw is bezig met een filmproject. De kinderen gaan 

elkaar interviewen om meer over elkaar te leren. Zij gaan hier een film van maken.  

 

Aankomende maandag starten we met het nieuwe thema van ‘De Kinderboekenweek’: ‘En 

toen?’. We gaan veel lezen, praten over ‘het museum’, ‘schilderen’, en over ‘tijd’. 

 

Tips in de buurt 
 

Nieuws van Aslan muziekcentrum! 
 
Open Lesweek 5 t/m 8 oktober 
Wil je kennis maken met ons nieuwe lesaanbod? Of zin om een 
gratis groepsles uit te proberen op onze nieuwe locatie in Nieuw-
West? Meld je dan aan voor een of meerdere groepslessen tijdens de Open Lesweek van 
maandag 5 t/m donderdag 8 oktober! Een week lang kun je van alles uitproberen, of je nu 
van dansen, musical, theater of zingen houdt. Meld je aan door een mail te sturen naar: 
info@aslanmuziek.nl met vermelding van je naam, leeftijd en welke les je wilt meedoen! 
 
Audities Talenten 7 oktober 
Zit er meer muziek, dans of theater in je? Kom op 7 oktober om 16 uur auditie doen voor 
een van de talentopleidingen van de Aslan Academie. Bij de Aslan Academie word je door 
middel van een intensief talententraject uitgedaagd om je creatieve talent op het gebied 
van muziek, dans en/of theater maximaal te ontwikkelen. Meld je aan door een mail te 
sturen naar: info@aslanmuziek.nl met vermelding van je naam, leeftijd en waarvoor je 
auditie wil doen! 
 
Aslan Herfstschool in de herfstvakantie (7 t/m 12 jaar) 
In de herfstvakantie heeft Aslan Muziekcentrum weer een Herfstschool! 
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, 12 t/m 16 okt van 10-16 uur, elke dag muziek, theater en 
dansles!  
Voor kinderen met een stadspas is dit gratis, zonder stadspas 150 euro. 
Locatie: Louis Bouwmeesterstraat 214. Meld je aan door een mail te sturen naar 
info@aslanmuziek.nl met vermelding van je naam en leeftijd. 
 

mailto:info@aslanmuziek.nl
mailto:info@aslanmuziek.nl
mailto:info@aslanmuziek.nl

