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Belangrijke data komende periode tot en met 6 januari 2021: 
 

Datum  Activiteit 

Maandag 23 november 2020 - Alle groepen: Vandaag schoen zetten op school 

- NSA gitaar Tim: laatste les 

- GMR-vergadering AWBR (19:00 uur) 

Dinsdag 24 november - NSA gitaar Davide: laatste les 

Donderdag 26 november - Studiedag leerkrachten (school gesloten) 

Woensdag 2 december - NSA Talentstudio (NK-geel en NK-blauw): laatste les 

Vrijdag 4 december - Sinterklaas viering op school 

Dinsdag 8 december - NSA Karate: laatste les 

Donderdag 17 december - Kerstdiner (meer info volgt later ook nog via Parro)  

Vrijdag 18 december - Vrije middag (school tot 12:00 uur) 

Zaterdag 19 december 2020 

t/m dinsdag 5 januari 2021 

- Kerstvakantie (school gesloten) 

Woensdag 6 januari 2021 - Eerste schooldag na kerstvakantie 

 

DIRECTIE 
Alweer het laatste Roosblaadje voor de jaarwisseling, maar ook het laatste Roosblaadje van 

De Roos in de huidige samenstelling. Na de kerstvakantie trekken de kinderen en 

teamleden van de Narcis Querido school bij ons in. We gaan alvast samenwonen en kunnen 

aan elkaar gaan wennen voordat we in het nieuwe gebouw op 1 augustus 2022 als één 

kindcentrum de Vindplaats, samen met de kinderopvang van AKROS, verdergaan. 

De meest recente schetsen van de architect voor De Vindplaats kunt u hier bekijken: 

https://www.obs-deroos.nl/in-beeld/onze-nieuwe-school  

 

Het is daarmee ook wel een beetje afscheid nemen van De Roos zoals we de school nu 

kennen. En zoals altijd doet afscheid nemen een beetje pijn. We zijn nog aan het broeden 

op een originele manier om afscheid te nemen van De Roos, maar dat komt later dit 

schooljaar. We hebben echter ook veel zin om samen met de Narcis Querido als één school 

verder te gaan en zij aan zij verder te werken aan de Vindplaats. 

 

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
https://www.obs-deroos.nl/in-beeld/onze-nieuwe-school
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Vanaf maandag 23 november vinden de eerste werkzaamheden op het binnenplein van De 

Roos plaats om ruimte te maken voor het plaatsen van de vier tijdelijke units voor de 

groepen 7 en 8 van beide scholen. Donderdag 26 november worden deze units geplaatst. 

De units worden over het dak gehesen. Om veiligheidsredenen is De Roos dan gesloten en 

heeft het team, samen met het team van de Narcis Querido, een (online) studiedag. 

 

Zoals u misschien heeft gemerkt, is meester Martin al een tijdje - uit voorzorg om Corona - 

niet meer op school. Deze situatie heeft bij Martin geleid tot de vraag of hij na 44 jaar voor 

de klas nog verder wil, of wil stoppen om van zijn pensioen te gaan genieten. Hij heeft 

ervoor gekozen om vervroegd met pensioen te gaan. Zoals Martin het zelf stelde: 'na 44 

jaar is de pijp een beetje leeg'. Hij heeft besloten om met volledig pensioen te gaan. 

Wij begrijpen zijn keuze, maar zullen hem ontzettend missen. We gaan proberen om, met 

inachtneming van de Coronamaatregelen, een bij Martin passend afscheid te organiseren. 

We houden u op de hoogte. 

 

Ook Juf Thessa neemt in het nieuwe kalenderjaar, na veel mooie jaren op De Roos, 

afscheid. We gaan Thessa ontzettend missen en organiseren, als het weer kan, ook een 

mooi afscheid voor haar. 

 

Info over de Sinterklaasviering (4 december) 

Sinterklaas is weer in het land! 

Alle kinderen van De Roos mogen aanstaande maandag 23 

november hun schoen zetten. 

Vrijdag 4 december bezoekt Sinterklaas met roetveegpieten De 

Roos. Helaas kunnen wij ze door Coronamaatregelen niet 

gezamenlijk binnenhalen. Alle kinderen gaan vrijdag 4 december als 

ze op school komen dus gewoon naar hun groep. Maar we maken er 

een gezellig (Coronaproof) feest van. 

De kinderen van de reguliere groepen 5 t/m 8 maken surprises voor 

elkaar. Deze moeten uiterlijk donderdag 3 december al op school zijn.                                                           

 

Info over het Kerstdiner (17 december) 

Sinterklaas is natuurlijk nog maar net in het land, 

maar de voorbereidingen voor het kerstdiner zijn al in 

volle gang. Vanwege de Coronamaatregelen zal het 

allemaal iets anders zijn dan de afgelopen jaren. Zo 

mogen de kinderen dit schooljaar thuis geen eten 

voorbereiden en meenemen naar school. In plaats 

daarvan zal er eten worden verzorgd door een 

cateringbedrijf. 

Ouders zijn tijdens het kerstdiner helaas dit jaar niet welkom in het schoolgebouw te 

komen en er kan ook buiten op het schoolplein vanwege Corona dit schooljaar niets 

georganiseerd worden voor de ouders. We vinden dit natuurlijk erg jammer. Daarom 

zoeken we nog wel een ouder die goed kan fotograferen en mooie foto’s zou willen maken 

tijdens het kerstdiner zodat we met beeld u daarna toch kunnen laten zien hoe deze toch 

wel speciale avond is verlopen. U kunt u aanmelden bij meester Derk van groep 5/6 als u 

beschikbaar bent om te fotograferen. 
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Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2 
Sinterklaas is in het land. In de klas zijn we ook druk bezig met Sinterklaas. Er zijn al heel 

veel cadeautjes ingepakt door de hulppieten en schoenen gezet. Gelukkig kunnen we nog 

een tijdje genieten van deze leuke periode. En daarna maken we het natuurlijk super 

gezellig met een kerstboom en lichtjes in de klas. 

 

GROEP 3/4 
Spieken jullie wel eens door de ramen ons klaslokaal in? Dan 

zie je dat we al veel gedaan hebben met het IPC thema ‘Eten 

en drinken’. De afgelopen twee weken hebben we de schijf van 

vijf besproken. We hebben kunst gemaakt van groente- en 

fruitplaatjes uit supermarktfolders. En inmiddels hebben we 

het onderzoek naar vers en bedorven etenswaren afgerond. 

Groep 3 rondt komende week het Lijn 3 thema ‘Op wielen’ af. 

Daarna starten we met het Lijn 3 thema ‘mijn lijf’.  

Groep 4 heeft inmiddels 9 spellingscategorieën geleerd. We moeten de 

spellingscategorieën vaak oefenen om ze goed te onthouden! Dat gaat helemaal lukken 

want de kinderen oefenen hard en zijn erg gefocust om de spellingscategorieën te willen 

beheersen.  

Tussen alle thema’s en het werken door vinden we zelfs nog tijd om het over Sint en zijn 

pieten te hebben. 😊  

 

GROEP 5/6 
Afgelopen vrijdag stonden de musicalsterren van groep 5/6 op het podium tijdens de 

groepspresentatie en dan is het wel heel erg balen dat jullie er niet bij kunnen zijn, want 

wat deden ze het goed. 

Vorige week vrijdag hebben de kinderen lootjes meegekregen en tot nu toe weten we goed 

voor elkaar geheim te houden wie we hebben getrokken. Misschien is de meester zelf nog 

wel het meest nieuwsgierig. Vandaag hebben ze een envelop meegekregen met 5 euro om 

een cadeautje te kopen, die in de surprise gaat. Vergeet het bonnetje achteraf niet in te 

leveren en probeer de 5 euro helemaal op te maken. 

Deze week heb ik al veel van jullie gezien tijdens een oudergesprek en ook volgende week 

zijn er nog een aantal gesprekken. Fijn om jullie weer even wat langer te zien en een goed 

moment om weer even ‘bij te praten’. 

 

GROEP 7  
We zijn blij dat mijn afwezigheid op school zo goed is opgevangen door juf Nicoline en 

meester Jeroen. We houden elkaar goed op de hoogte. Fijn dat er twee nieuwe kinderen in 

de groep gekomen zijn: Ruslan en Anis, welkom! Wat een feest was het om naar de film 

“Wie ben jij?” te kijken! Zo zorgvuldig en liefdevol is de film gemaakt en mooi om de 

kinderen zo in hun kracht te zien! U heeft vast ook genoten! 

En nu zitten we alweer midden in de Sinterklaastijd. Van de twee voorgaande jaren weet ik 

dat groep 7 enorm veel talent heeft voor het bedenken van fantastische humoristische 

surprises en gedichten! Succes weer. 



 

Pagina 4 

 

GROEP 8 
Afgelopen maandagavond hadden we de voorlichtingsbijeenkomst voor het Voortgezet 

Onderwijs. Het was heel leuk om deze voorlichting online te kunnen volgen en wat waren 

we blij met de talrijke opkomst van ouders! De kinderen hebben woensdag hun scholengids 

mee naar huis gekregen en hopelijk zitten ze er al heel nieuwsgierig in te bladeren. 

We bereiden ons nu voor op de Cito-toetsen in januari waarna er op 3 februari het 

definitieve advies plaatsvindt. Een hele spannende tijd dus! 

Natuurlijk hebben we tussendoor nog even ontspanning nodig. We hebben dinsdag de 

lootjes getrokken voor de surprises. De kinderen mogen hun fantasie de vrije gang laten 

gaan en op woensdag 2 december verwachten we de surprise op school. 

 

NIEUWKOMERS: NK-ROOD , NK-BLAUW EN NK-GEEL 
De kinderen mogen allemaal een schoen zetten!  

Graag 1 schoen meenemen, uiterlijk maandag 23 november. 

 

De kinderen van NK-Rood hebben vandaag een 

groepspresentatie gegeven op het podium! Ze hebben een 

toneelstuk opgevoerd, ze hebben gezongen, gedanst, 

voorgelezen en er was een hoepel-act. Ze deden het super goed! Helaas mochten er geen 

ouders bij zijn in verband met Corona. We hebben wel foto’s en filmpjes gemaakt, deze 

kunt u via de Parro app terugvinden. 

 

Let op! Donderdag 26 november is de school gesloten in verband met een studiedag voor 

de leerkrachten. De kinderen zijn die dag dus vrij.  

 

De Talentstudio, de activiteit op de woensdag na schooltijd, geeft op woensdag 2 

december de laatste les. Daarna is er dus voor die kinderen die meedoen met de 

Talentstudio geen activiteit meer op de woensdagmiddag. 

 

De kinderen kunnen thuis Nederlands oefenen. Ze kunnen hiervoor inloggen op 

portal.zuluconnect.net. De inlogcodes hebben de kinderen zelf. Heeft u ze niet? Vraag het 

even aan de leerkracht. U kunt ons ook gemakkelijke bereiken via de individuele chat-

functie in de Parro app. 

 

Verder nog even ter herinnering: 

-We eten gezond op school. Graag gezonde producten meegeven. Wat betreft het drinken, 

graag zoveel mogelijk water. 

-Op dinsdag hebben we gym. Het is belangrijk dat de kinderen die dag een extra setje 

kleding bij zich hebben, graag gymkleding en gymschoenen.  

-Kom op tijd. De lessen beginnen om 8:30 uur. De kinderen moeten dus uiterlijk 8:28 uur 

binnen zijn. De schooldeuren gaan al open om 08:15 uur. 
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Nieuws van Kind & Motoriek  
 

LetterBINGO!  

Een spel waarin je werkt aan de fijne motoriek. 

Lukt het jou om als eerste BINGO te krijgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden 

 A4 papier  

 2 vouwblaadjes 

 Een potlood 

 Kleurpotloden 

 Een liniaal 

 Een bakje 

 

Voorbeeld 1     Voorbeeld 2  
 

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

Stappenplan 

1. Maak op het A4 papier een kader van 12 cm x 12 cm op het papier en maak 
een balk voor de letters van ‘BINGO’ (zie voorbeeld 1 hieronder). Kleur deze 
in zoals jij dat wilt. 

2. Maak 16 vakjes onder deze balk. 

3. Schrijf in elk vak een letter op. 

4. Vouw met elk vouwblaadje 16 vakjes (zie voorbeeld 2), zodat je in totaal 32 
vakjes hebt. Schrijf alle letters van het alfabet op. De lege vakjes kun je 
weglaten. 

5. Knip de vakjes uit en hussel ze door elkaar in een bakje. 

6. Grabbelen maar… en streep de letters weg die op de kaartjes staan. Schrijf 
een woord op met deze letter en ga door tot je BINGO hebt! 

http://www.facebook.com/kindenmotoriek

