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Beste ouders/verzorgers,
De kop is eraf, na een feestelijke opening is
de school alweer bijna twee weken
begonnen. Na een onrustig en a-typisch
onderwijsjaar hopen we dit jaar de draad
weer zo normaal mogelijk op te pakken. In
deze eerste weken besteden we, naast de
reguliere vakken veel aandacht aan
groepsvormende activiteiten zodat er een
stevige basis ontstaat voor een optimale
leeromgeving. Het team heeft er zin in en
we gaan voor een mooi en rijk onderwijsjaar. Dit is het eerste Boekdrukkertje waarin
we u informeren over een aantal schoolzaken in de komende twee weken. Vanaf nu
zal deze nieuwsbrief tweewekelijks verschijnen.
Corona
Helaas moesten we gisteren unit 2 (groep 5 t/m 8) in quarantaine sturen omdat er
een leerling was bij wie corona is geconstateerd. We hebben allemaal kunnen lezen
dat in heel Amsterdam er momenteel wel 80 groepen in quarantaine zijn. Dit

betekent dat we, ook in het onderwijs, nog steeds rekening moeten houden met het
virus.
Momenteel geldt als richtlijn:
• 1,5m afstand houden voor volwassenen en geen ouders in school, behalve op
afspraak;
• geen schoolreisjes (richtlijn binnen onze stichting AWBR);
• Een gezond en ''Corona Proof '' traktatiebeleid. Dat betekent dat “de traktatie
voorverpakt moet zijn en als je een groot geheel hebt, in plaats van kleine losse
verpakte dingen, dan mag je het pas in de klas aansnijden (door de juf)” (uit
ouderbrief door leerlingen).
Op 17 september worden er versoepelingen verwacht vanuit het kabinet. We kunnen
niet voorzien wat dit betekent voor school. Maar de gebeurtenis van deze week
vraagt om voorzichtigheid. We zullen op school onderzoeken in hoeverre de huidige
organisatie van ons onderwijs houdbaar is. Daarnaast zullen we ook met elkaar
checken of we voldoende zijn toegerust op situaties die vragen om (digitaal)
thuisonderwijs.
Kennismakingsgesprekken en informatiebijeenkomst en
Vanaf volgende week bent u door de leerkrachten uitgenodigd om kennismakingsgesprekken te voeren met voor hen nog onbekende ouders. U kunt zich daar nog
steeds via Parro voor inschrijven. Daarnaast zijn er nog plekken (maximaal 25
deelnemers) op de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe directeur op:
• dinsdag 7 september 19:00-20:00
• woensdag 8 september 8:45-10:00
• woensdag 15 september 8:45-10:00.
West-Academie
In maart zijn we in samenwerking met de West-Academie gestart met een verlengd
onderwijsaanbod voor de groepen 4 t/m 7. Initieel zouden zij op maandag 6
september weer starten met het programma om de twintig begeleidingen af te
maken (er zijn nog acht maandagen en zes woensdagen te gaan). Deze herstart
wordt echter uitgesteld wegens een gebrek aan personeel. Momenteel zetten ze in
op een start voor eind september. Zodra we duidelijkheid hebben zullen we u
hierover informeren.
Mini-Denklab
Vanaf woensdag 8 september zal het mini-denklab starten voor leerlingen die extra
uitdaging nodig hebben. Op basis van de resultaten en onze inschatting van vorig
jaar selecteren we de leerlingen die hieraan kunnen meedoen. Na het eerste blok
zullen we evalueren of deze leerlingen genoeg baat hebben bij het aanbod en mee
kunnen doen met het volgende blok.

De lessen op woensdag duren 1 uur en zullen worden gegeven door Odette Savenije
met begeleiding van Arianne Dobber. Arianne is hoogbegaafdheidspecialist en
verzorgt het Denklab van AWBR.
Het project waar we mee bezig gaan heet het superheldenproject. Om een superheld
te zijn moet je je op 4 verschillende vlakken ontwikkelen: communicatie, gedrag,
denken en taak. Na elke les ontvangt u een klein verslagje. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u terecht bij Odette Savenije.
Nationaal Onderwijs Plan (NPO)
Op basis van het afgelopen door corona veroorzaakte irreguliere onderwijsjaar heeft
het kabinet een Nationaal Onderwijs Plan opgesteld. Volgens dit plan komen
basisscholen in aanmerking voor een extra impuls om mogelijk ontstane
achterstanden in te lopen en om het onderwijs te versterken.
We hebben u voor de zomer laten weten dat we een analyse hebben gemaakt op
basis van de opbrengsten. Op basis daarvan hebben we met het team besproken
welke speerpunten en bijbehorende interventies daaruit kunnen volgen. Deze zullen
volgende week in de MR worden besproken. We hopen begin oktober te kunnen
starten. Waar het om extra handen in de klas gaat zullen we uiteraard afhankelijk zijn
van de beschikbaarheid van professionals op de arbeidsmarkt.
Naschoolse sportactiviteiten
West Beweegt organiseert voor kinderen van de Rosa Boekdrukker leuke naschoolse
sportactiviteiten. De sportactiviteiten vinden direct na schooltijd in onze gymzaal
plaats.
Beweegdiploma groep 1 & 2
Vanaf dinsdag 26 oktober tot en met dinsdag 14 december wordt er op de
dinsdagen van 15.00-15.45 uur Beweegdiploma georganiseerd voor de groepen 1 en
2. Het Beweegdiploma is een leuke sportactiviteit voor kleuters waar zij samen met
andere kinderen de motorische en sociale vaardigheden spelenderwijs ontwikkelen.
Basketbal groep 4
Vanaf donderdag 28 oktober tot en met donderdag 16 december wordt er op de
donderdagen van 15.00-16.00 basketbal georganiseerd voor leerlingen uit groep 4.
Vooraf zal de desbetreffende docent een proefles verzorgen tijdens de gymles.
Schrijf uw zoon/dochter in voor vrijdag 1 oktober, en let op: vol=vol.
Online inschrijven kan op www.naschoolseactiviteiten.amsterdam of middels de
brochure die u heeft ontvangen, graag inleveren bij meester Ashvin. Voor vragen of
ondersteuning bij het inschrijven, neem contact op met juf Marike.
Capoeirales voor kinderen: ontdek je talenten

Vanaf donderdag 23 september start mestre Grilo weer met een kindergroep
capoeira op de Rosa Boedrukker. Een unieke kans om kennis te maken met capoeira.
De combinatie van spel, muziek, acrobatiek en vechtkunst, maakt het een geweldige
ervaring voor alle kinderen, zowel jongens als meisjes. Capoeira is voor iedereen!
Tijdens de kinderlessen bij
Grilo Capoeira komen
zowel beweging als
muziek aan bod. Capoeira
is bovenal een spel dat
bedoeld is om plezier te
hebben. Na een
schooldag is de
capoeirales een plek waar
kinderen zich vrij kunnen bewegen en hun energie kwijt kunnen. Terwijl de kinderen
bezig zijn met plezier maken met de groep, worden zij ondertussen flexibeler, sterker
en zelfverzekerder. Bij Grilo Capoeira krijgen zij de kans om uit hun schulp te kruipen
en hun eigen talenten te ontdekken.
Elke donderdag van 16-17 uur. In de gymzaal van de Rosa boekdrukker. Mail
mestreflaviogrilo@gmail.com als je mee wil doen.

