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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 20 november 2020: 
 

Datum  Activiteit 

Donderdag 29 oktober - Groep 7 & 8: Start SKC mentoring project 

Vrijdag 30 oktober - Groep 7 & NK-Blauw: Presentatie Film “Wie ben jij” 

- Groep 7 & 8: Halloween party (16:00 uur) 

Maandag 2 november - Bezoek schoolfotograaf 

Vrijdag 6 november - Groep NK-Geel: Groepspresentatie 

Maandag 9 november - Deze week: Week van Respect 

Woensdag 11 november - Start levering EU schoolfruit 

Vrijdag 13 november - Groep 3/4 & 5/6: Groepspresentaties 

Maandag 16 november - Alle groepen: ws. Theater Droomfeest 

Dinsdag 17 november - Laatste NSA les gitaar (dinsdag groep) 

- Laatste NSA les Bouw je eigen boot 

Vrijdag 20 november - Groep 1/2 & NK-Rood: Groepspresentaties 

- Roosblaadje 4 wordt per mail verstuurd 

 

 

DIRECTIE 
De Coronacrisis heeft natuurlijk ook gevolgen voor De Roos. Kinderen zijn afwezig omdat ze 

in quarantaine moeten, omdat bijvoorbeeld hun ouders besmet zijn met het virus. Een 

leerkracht is thuis uit voorzorg en één leerkracht is in quarantaine omdat in haar familie 

iemand besmet is met het virus. Een aantal leerkrachten moest, omdat ze 

verkoudheidsverschijnselen hadden, getest worden en thuis wachten op de uitslag, die 

gelukkig tot nu toe steeds negatief was. Door de toename van het aantal besmettingen en 

dan vooral in Amsterdam, is de kans steeds groter dat er mensen besmet worden of in 

quarantaine moeten. Tot nu toe hebben we met kunst- en vliegwerk de klassen kunnen 

opvangen. We kunnen echter niet garanderen dat ons dat in de komende periode ook gaat 

lukken. Laten we er met elkaar in ieder geval voor zorgen dat we voorzichtig zijn, de 1,5 

meter regel ook buiten de school in acht blijven nemen en dat u bij klachten thuisblijft en 

een test aanvraagt. Alleen samen kunnen we het virus buiten de school houden! 

 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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BEZOEK SCHOOLFOTOGRAAF 2 NOVEMBER 
Maandag 2 november komt de schoolfotograaf weer op bezoek. Bijgaand een link naar een 

kort filmpje hoe de schoolfotograaf zal fotograferen op aangepaste Corona proof wijze.  

https://www.youtube.com/watch?v=DkDZiq44hlA  

 

EU SCHOOLFRUIT - START 11 NOVEMBER 
OBS de Roos doet weer mee aan EU-Schoolfruit. Vanaf 9 

november t/m 16 april 2021 krijgen de kinderen op school 

gratis drie stuks groente en fruit per week. De fruitdagen 

worden woensdag, donderdag & vrijdag. 

Meer info, zie hier: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-

Schoolfruit/Voor-ouders.htm. 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via: 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 

 

WEEK VAN RESPECT 9 - 15 NOVEMBER 
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse, nationale 

bewustwordingscampagne de Week van Respect. Zie: https://weekvanrespect.nl/  

Een campagne geïnitieerd in reactie op de toenemende 

intolerantie en spanningen in de maatschappij; om zo te 

voorkomen dat we steeds verder van elkaar verwijderd 

raken en de spanningen toenemen. De organisatie richt 

zich hierbij vooral op jongeren; de generatie van de 

toekomst. 

Ook bij De Roos zullen we aandacht besteden aan de Week van Respect in een aantal 

lessen. Hopelijk komt er ook weer een gastspreker in een paar bovenbouwgroepen langs. 

 

Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2 
Het is buiten al echt herfstweer. In de klas hebben we het ook over de herfst. Mochten 

jullie buiten mooie blaadjes vinden of andere herfstspulletjes, neem het dan vooral mee. 

We hebben het in de klas niet alleen over de herfst. We hebben het ook over de kapper. De 

kinderen waren namelijk voor de herfstvakantie al druk bezig met elkaars haar. Daarom 

hebben we bedacht dat we een kappershoek nodig hebben in de klas. Komende drie weken 

werken we nog aan het thema herfst en de kapper. Daarna is het alweer tijd voor 

Sinterklaas. 

 

GROEP 3/4 
Na het uitwaaien in de herfstvakantie zijn we enthousiast begonnen. Ons nieuwe IPC thema 

is “We zijn wat we eten” Daar is veel over te leren, te proeven, te ontdekken, te 

zingen....We hebben er zin in!!!!! Het sluit mooi aan bij het thema van Lijn 3 “Smakelijk 

eten” wat groep 3 nu heeft en bij de restauranthoek bij ons in de klas. Na dit leesboekje 

gaat groep 3 verder met “Op wielen”. Groep 4 sluit het thema “Onderweg” van Staal net af, 

https://www.youtube.com/watch?v=DkDZiq44hlA
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
https://weekvanrespect.nl/
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en gaat daarna bezig met het thema “Klein”. De kinderen krijgen dan de nieuwe woorden 

ook weer mee naar huis en juf Julia stuurt ook een filmpje als er een nieuwe spellingsregel 

aan de orde komt.  

 

GROEP 5/6 
In groep 5/6 zijn we weer lekker gestart na de herfstvakantie. Echt gaaf om te zien met 

hoeveel plezier de kinderen afgelopen dinsdag weer naar school kwamen. Vandaag zijn we 

begonnen aan een nieuw thema: Red de wereld. Dit thema gaat over het regenwoud, 

plastic soep en klimaatverandering. Mochten jullie thuis nog iets hebben liggen (boeken, 

folders, kaarten, etc.) dan mogen deze gerust mee naar school voor op de kijktafel.  

Dan nog even iets anders: aanstaande maandag krijgen we er weer iemand bij in groep 5/6: 

Samy. Vandaag heeft hij al even kennisgemaakt, maar vanaf maandag begint hij in groep 6.  

De laatste tijd krijg ik vaak de vraag hoeveel kinderen er in de groep zitten, voornamelijk 

voor de traktaties. Met Samy erbij komen we op 21 toppers, maar maak er gerust 22 van, 

want de meester lust de traktatie vaak ook wel 😉. Let wel op: de traktatie moet gezond, 

maar mag heel creatief. 

 
GROEP 7   
Een groot compliment aan de ouders én de kinderen, hoe velen zich ingezet hebben voor 

het filmproject “Wie ben ik”. Vrijdag 30 oktober is de première. Hoe die er precies uit gaat 

zien, krijgen we nog te horen, misschien krijgt u een link om live mee te kunnen genieten, 

of een link om de film thuis met uw familie te bekijken. In ieder geval gaan de makers de 

film vrijdagmiddag samen bekijken. 

We hebben het thema Nederland Waterland mooi af kunnen sluiten samen met groep 8. 

Het was mooi de kennis en ervaringen zo te kunnen delen. Ons nieuwe thema is Kermis. 

Allerlei techniek en natuurkundige verschijnselen worden aan het onderwerp gekoppeld. 

 

GROEP 8 
Info via Parro. 

 

NIEUWKOMERS, NK-GEEL , NK-BLAUW EN NK-ROOD 
Info via Parro. 
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Nieuws van Kind & Motoriek 
 
Griezeligheid, pompoenen, heksen en veel snoep! Ja, want 
het is weer bijna Halloween! 

 
Maak een woordzoeker met alle woorden 
die bij het thema Halloween horen en laat 
een ander ze opzoeken.  
 

 
 

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like 
ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

Benodigdheden 

Ruitjespapier 
Een liniaal 
Een potlood 

Stappenplan 
 
Stap 1: 
Maak een vierkant 
van 18 x 20 vakjes 
met een liniaal. 
 
Stap 2: 
Verzin een woord en schrijf elke letter 
ervan in een apart vakje. Schrijf het woord 
vervolgens onder het vierkant op. 
 
Stap 3: 
Zet er ongeveer 20 tot 25 woorden in en 
probeer deze ver van elkaar neer te zetten. 
De woorden mogen horizontaal, verticaal 
en schuin naar beneden of boven worden 
geschreven.  
 
Stap 4: 
Schrijf in alle overgebleven vakjes de 
letters van het alfabet totdat er geen leeg 
vakje meer over is. 
  
Stap 5:  
Het is tijd om alle woorden te gaan zoeken!  
 
Veel succes  

about:blank

