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Stefan gestart
Mijn eerste dag op de RB
"Wat een fijne sfeer, wat een leuke en nieuwsgierige leerlingen, wat een warm
welkom!" Zomaar drie gedachte die door mijn hoofd gaan na deze eerste werkdag.
Ik heb gisteren nog afscheid genomen op mijn vorige school. En vanochtend stond ik
klaar om te beginnen als nieuwe directeur van de RB. Ik heb op het schoolplein
meteen kennis gemaakt met een aantal van u. Daarna heb ik in iedere klas mezelf
voorgesteld. Leuke reacties van leerlingen: "Bent u ook meester? (ja)", "Hoe oud bent
u? (50)", "Heeft u ook huisdieren?" (Nee, ik ben allergisch). Vandaag heb ik mogen
meedenken over het proces met betrekking tot de NPO-gelden. Iets wat komend
schooljaar natuurlijk heel belangrijk wordt omdat we daarmee ons onderwijs enorm
kunnen versterken. Ook kennis gemaakt met de manager van de Pioenroos en ik zie
uit naar een verdere samenwerking. Een volle dag met veel nieuwe gezichten en een
welkom gevoel. Kortom een school met veel rijkdom en warme professionele
leerkrachten. Ik heb er zin in en ga me komende week voorbereiden op een
schooljaar waarbij we het unitonderwijs weer tot volle bloei kunnen laten komen. Ik

wens de leerlingen en de leerkrachten een fijne laatste schoolweek van dit
schooljaar!
Activiteiten bij gym
Skate-les
Op vrijdag 18 juni hebben de leerlingen uit de groepen 5 en 6 een skate-les gevolgd van
This Is Soul. Voor sommige kinderen was het de eerste keer op inline skates. Het ging
uiteraard met vallen en opstaan. Maar het was een leuke les en de kinderen hebben
genoten!

Ninja les
Voor de kinderen uit groep 4 werd er op donderdag 24 juni een ninja les georganiseerd
tijdens de gymles. Ze hebben allemaal een eigen band gemaakt met hun schuilnaam erop.
Daarna gingen ze hun superkrachten laten zien en ninja spelletjes spelen. Aan het einde van
de les kregen alle kinderen een ninja diploma. We hebben ervan genoten!

Gevonden voorwerpen
Zoals u wellicht heeft gezien liggen de gevonden voorwerpen van de afgelopen
periode liggen weer op een tafel in de hal. We zullen de tafel voor en na schooltijd
steeds naar buiten rijden. Kom vooral kijken of er nog spullen van uw zoon of
dochter tussen liggen en neem het mee naar huis. Na dinsdag 6 juli gaan de
overgebleven spullen naar het goede doel.

Culturele dagen
Het is een rijkdom dat er op onze school zoveel kinderen zitten met verschillende
culturele achtergronden. Dat willen we koesteren en daarom hebben de afgelopen
week in de klas extra aandacht besteed aan de verschillende culturen. Daarnaast
kregen alle klassen deze week een Bevo- en Muziekles over dit thema.
Tijdens de muzieklessen heeft meester Rutger samen met alle kinderen getrommeld,
geklapt, gezongen en bewogen op verschillende ritmes en muziek uit verschillende
landen.
Tijdens de Bevolessen heeft Unit 3 samen met juf Rini een hoofddeksel uit
verschillende landen getekend met inkt en gekleurde verf. In Unit 2 was juf Lobke er
om met de kinderen verschillende dieren te tekenen met krijt. Unit 1 heeft samen
met juf Roos poppen beplakt met verschillende kleuren en materialen.
We zullen de mooie creaties tentoonstellen voor de ramen van de school.
Het was een mooie week!

Bezetting schooljaar ’21-‘22
Unit I
Stamgroep 1/2A
Stamgroep 1/2B
Stamgroep 1/2C
Stamgroep 3/4A
Stamgroep 3/4B
Extra
OA

Maandag
Esther
Iris (LIO)
Josine
Naomi
Jara (LIO)

Dinsdag
Esther
Iris (LIO)
Josine
Naomi
Jara (LIO)
Myrthe
Sarah

Woensdag
Esther
Myrthe
Josine
Naomi
Sarah
Margreet

Donderdag
Esther
Myrthe
Josine
Naomi
Sarah
Margreet

Vrijdag
Esther
Myrthe
Josine
Naomi
Sarah
Margreet

Unit II
Stamgroep 5/6A
Stamgroep 5/6B
Stamgroep 7/8A
Stamgroep 7/8B
Extra

Admin &
Conciërge
Bewegingsonde
rwijs
Brede school
IB unit I +
voorschool
IB unit II/III
Ouder-kind
adviseur
Directie

Maandag
Zineb
Didi
Marlieke
Lonneke
Thea

Dinsdag
Zineb
Odette
Marlieke
Lonneke
Thea
Didi

Woensdag
Zineb
Didi
Marlieke
Lonneke
Odette

Donderdag
Odette
Didi
Corrie
Thea
Marlieke

Vrijdag
Odette
Didi
Corrie
Thea
Marlieke

Maandag
Ashvin

Dinsdag
Ashvin

Woensdag
Ashvin

Donderdag
Ashvin

Vrijdag
Ashvin

Marike

Marike

Marike

Marike

Carla
Claudi

Carla

Carla
Claudi

Claudi
Femke

Femke

Femke
Lucienne

Stefan

Stefan

Stefan

Stefan

Stefan

Verslagje studiedag
Zoals u weet hadden wij maandag studiedag. We hebben tijdens deze studiedag de
leerlingen verdeeld in stamgroepen. U heeft dit overzicht inmiddels ontvangen. Ook
hebben wij een start gemaakt met de indeling in de instructiegroepen waar wij
komend schooljaar mee gaan werken.
We zijn verder gegaan met de schoolscan die wij moeten maken voor de inzet van
de NPO-gelden (Nationaal Onderwijs Plan). M.b.v. deze scan zullen wij keuzes maken
voor de inzet van dit geld. Het behouden van Nina en Rowin als onderwijsassistenten
zal hier een onderdeel van zijn.
Verder zijn we nog bezig geweest met het interne verhuisplan en de bestellingen.

Intussen in groep 7 (cohort 7 en 7/8)
De kinderen van groep 7 hebben allerlei kopij ingeleverd voor een "Goed
Nieuwskrant ": een interview, verslag van een uitstapje, DKJL, dansen bij Chassé,
recepten, moppen, recensies, een rebus, een sudoku en een echt stripverhaal. Ook
hebben we glazen potjes beschilderd en bloemen gemaakt van papier. Dit wordt
allemaal vrijdag 7 juli door een aantal kinderen met Janneke (de moeder van Julie, gr
7) naar het woonzorgcentrum De Boeg gebracht. Vorige jaren hebben we daar ook
kerststukjes neergezet en dat werd enorm gewaardeerd.

Eindpicknick 9 juli 12:30 Erasmuspark
(Bericht vanuit de Ouderraad)
Vrijdag 9 juli om 12:30 uur organiseren we een picknick in het Erasmuspark. Neem
allemaal je eigen kleedje en lekker eten en drinken mee en kom gezellig mee
picknicken. Zo sluiten we samen feestelijk het schooljaar af. Tot 9 juli!

MR
De MR heeft in schooljaar 2020-2021 acht keer vergaderd. Er is een extra ingelaste
vergadering geweest. De agenda kende een aantal terugkerende onderwerpen, die
vooral te maken hadden met actuele ontwikkelingen op school, zoals de COVID-19
maatregelen. Iedere vergadering is er een update geweest vanuit de GMR
(gemeenschappelijke MR vanuit de AWBR). De directie maakt geen onderdeel uit van
de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Dit is in het
afgelopen jaar bij vrijwel elke MR-vergadering gebeurd. Op de website kunt u het
jaarverslag van de MR vinden, evenals de vergaderdata voor het nieuwe schooljaar.
Tevredenheidsonderzoek
Herhaling:
Woensdag 9 juni is er naar alle ouders een link voor ons tevredenheidsonderzoek
verzonden. We zouden het fijn vinden als u dit in wilt vullen. De resultaten zullen we
met u delen en zullen ook gepubliceerd worden op
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/amsterdam/10871/rosa-boekdrukker/
Wanneer u de enquête nog niet heeft ingevuld kunt u een mail sturen naar
mhollander@rosaboekdrukker.nl of uw naam en mailadres doorgeven aan Ashvin.

Wenmiddag
Herhaling:
Zoals ieder schooljaar organiseren wij een wenmiddag waarin de kinderen kunnen
kennismaken met de nieuwe stamgroepleerkracht en een vooruitblik hebben op het
volgend schooljaar. Dit jaar staat dat zo laat mogelijk gepland i.v.m. het mixen van de
cohorten, te weten op donderdag 8 juli van 13:00- 14:00u.
De OR zoekt versterking!
Herhaling:
De ouderraad neemt dit schooljaar afscheid van maar liefst twee leden. Dat betekent
dat we voor het schooljaar 2021-2022 op zoek zijn naar nieuwe ouders die zich bij
ons aan willen sluiten.
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad organiseert extra leuke activiteiten voor de leerlingen van De
Rosa Boekdrukkerschool om hun schooltijd net wat feestelijker te kunnen maken. Zij
gebruikt hiervoor de vrijwillige ouderbijdrage. Het afgelopen schooljaar was dat wat
lastiger, omdat fysiek samenkomen niet mogelijk was. Gelukkig hebben we toch een
aantal leuke dingen kunnen doen: de aanschaf van leesboeken voor de boekenmarkt
tijdens de kinderboekenweek, bijdragen aan de Sinterklaasviering, het versieren van
de school voor Kerst, bijdragen aan de viering van Pasen en het Suikerfeest.
Wanneer zien we elkaar?
We spreken een paar keer per jaar af, fysiek of via Teams, om plannen te maken en
de kas door te nemen.
Wat vragen we van je?
Enkel je enthousiasme en beschikbaarheid. De Rosa Boekdrukkerschool is van
oudsher een school waarbij ouders een grote rol spelen. De ouderraad is een hele
mooie en leuke manier om betrokken te zijn bij je kind en de school.
Vragen?
Mail voor meer informatie over de OR met or.rosaboekdrukker@gmail.com
Of kijk voor meer informatie dit promotie filmpje van de OR van vorig
jaar: https://www.youtube.com/watch?v=LhtWtXWQdio
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
Midzomer Mokum!
Kom deze zomervakantie naar de OBA voor de leukste zomervakantie thuis in
Amsterdam! Voor alle kinderen en jongeren van 4-16 jaar hebben we een uitgebreid

zomerprogramma met allerlei workshops en activiteiten rondom taal en zelf maken.
Midzomer Mokum in de OBA vindt plaats in 15 vestigingen verspreid door de stad.
Vanaf 1 juli vind je op deze pagina het programma voor deze zomer.
We zien je deze zomer graag bij de OBA! Klik hier voor het programma.

