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Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen twee weken stonden voor u en school in het teken van kennismaken.
Inmiddels zijn de meeste kennismakingsgesprekken gevoerd tussen nieuwe ouders
en nieuwe leerkrachten. Ook hebben we in beide units digitale informatiebijeenkomsten gehad waarbij ouders met de nieuwe leerkrachten en met elkaar
konden kennismaken. Tot slot waren de drie informatie-/kennismakingsbijeenkomsten met de directeur hier op school goed bezocht. We zijn allemaal blij
dat we elkaar (op school) hebben kunnen ontmoeten zodat we als partners (school
en ouders) de leerlingen kunnen begeleiden. Fijn om te merken dat er zoveel
ouderbetrokkenheid is!
Corona
We hebben reeds aangekondigd dat we u zullen informeren over de coronarichtlijnen naar aanleiding van de persconferentie op 14 september jl. Vanaf 20
september verwachten we een nieuw protocol Primair Onderwijs op basis waarvan
we onze koers tav corona verder zullen bepalen.
Vooruitlopend daarop weten we wel al dat vanaf 20 september niet langer de gehele
klas (lees unit) in quarantaine hoeft als een leerling besmet blijkt. De GGD zal vanaf

die datum in overleg met de school tot ‘maatwerk’ per situatie komen op basis van
het bron- en contactonderzoek en de nauwe contacten die de leerling heeft gehad.
Hoe dit maatwerk eruitziet in de praktijk, kunnen we niet voorzien. Maar voorlopig
gaan we ervan uit dat we het unitonderwijs kunnen standhouden zonder het risico te
lopen dat we bovengemiddeld veel leerlingen naar huis hoeven te sturen bij een
besmetting.
Ouders in de school? Het lijkt erop dat met de versoepelingen eerdere richtlijnen en
adviezen voor het basisonderwijs komen te vervallen. Toch willen we graag het
nieuwe protocol afwachten voordat we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld ouders weer
onbeperkt de school in kunnen. U hoort hier volgende week meer over.
West-Academie
In maart zijn we in samenwerking met de West-Academie gestart met een verlengd
onderwijsaanbod voor de groepen 4 t/m 7. Inmiddels hebben we een startdatum
waarop zij weer beginnen: vanaf maandag 27 september worden de lessen hervat
om de twintig begeleidingen af te maken (er zijn nog acht maandagen en zes
woensdagen te gaan na school van 15:00-16:30). De betreffende leerlingen krijgen
deze week een brief mee om u te informeren.
Start tussenschoolse activiteiten (TSA)
Volgende week starten we weer de TSA (tussen schoolse activiteiten) op de Rosa
Boekdrukker. Er starten 16 activiteiten en ruim 140 kinderen hebben zich hiervoor
aangemeld. Gelukkig hebben we bijna iedereen een plaatsje van zijn/haar voorkeur
kunnen geven. De kinderen en de docenten hebben er enorm veel zin in! We gaan er
weer een blok mooie, inspirerende en leuke lessen van maken. Mocht u vragen en/of
opmerkingen hebben omtrent de TSA neemt u dan contact op met Carla:
bredeschool@rosaboekdrukker.nl.
Betaling tussenschoolse opvang (TSO)
Veel ouders hebben al betaald voor de TSO, maar nog niet iedereen. Op 1 september
is de betalingstermijn van de eerste periode verstreken. Wilt u het verschuldigde
bedrag zo snel mogelijk overmaken op:
NL 97 RABO 0308 1819 56 t.n.v. Stichting Kunst en Vliegwerk.
Graag duidelijk vermelden: TSO, voor- en achternaam van uw kind, de
groep en het leerjaar van uw kind.
Ook hebben wij nog niet van iedereen een aanmeldingsformulier ontvangen. Het is
belangrijk dat u zich elk schooljaar opnieuw inschrijft voor de TSO (overblijf).
U kunt bij de administratie een formulier krijgen. Mocht u vragen en/of opmerkingen
hebben neemt u dan contact op met Carla: bredeschool@rosaboekdrukker.nl .

De Schoolband gaat starten en zoekt leerlingen!
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 met talent en motivatie komt elke dinsdag-middag
van 15:00-16:00 uur de Rosa Boekdrukker Schoolband samen! Een echte band met
drums, zang, gitaar, basgitaar en piano. Ook andere instrumenten zijn welkom. Ook
als je nog geen ervaring hebt met een instrument, maar je zou het graag willen leren
en je bent muzikaal, ben je welkom! Muziekmeester Nikolai van Aslan
Muziekcentrum gaat dinsdag 28 september beginnen met de schoolband. Komende
week komt hij op school om de leerlingen te enthousiasmeren. Wellicht kunt u het er
al over hebben met uw zoon of dochter. Is uw kind enthousiast over de schoolband?
U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar Carla:
bredeschool@rosaboekdrukker.nl.
SeeYou@Art
In oktober organiseert SeeYou@Art in de Mercatorbuurt een kleurrijke binnen- en
buitenexpositie met als thema Contrast. Contrast niet als scheiding tussen het één en
het ander, maar als een verrijking van diversiteit, een lokale kracht die we willen
vieren. SeeYou@Art is een Amsterdamse stichting die kunstenaars, publiek en buurt
samenbrengt en jaarlijks verschillende succesvolle exposities in de regio van De
Hallen organiseert. In oktober staat expositie ‘Contrast’ op het programma. Deze
expo toont tientallen beelden van lokale kunstenaars op grote panelen in de
Mercatorbuurt, een expositie in Midwest en biedt workshops en rondleidingen door
kunstenaars.
De leerlingen van onze school nemen ook deel aan deze expositie. Vorige week
hebben twee kunstenaars de groepen op school bezocht om kort stil te staan bij het
thema Contrast. Daarna zijn de leerlingen uitgenodigd om samen als klas een
groepswerk te maken welke gedurende de hele maand oktober in Midwest
onderdeel van de expositie zal zijn. Op dit moment werken de groepen hier op
school aan. Als bijlage bij deze nieuwbrief vindt u een uitnodiging voor de expositie.
Spelletjes
Voor de speelzone spelletjes zijn we op zoek naar het spelletje "vier op een rij",
heeft iemand dat nog liggen? U kunt deze afgeven bij Ashvin of Carla.
Oproep aan ouders voor Kinderboekenweek
Van 6 t/m 15 oktober is het weer de Kinderboekenweek dit jaar met het Thema
"Worden wat je wil". Hiervoor organiseren we vrijdagochtend 8 oktober een
Vossenjacht in het Erasmuspark. We hebben dan ouders (of andere bekenden) nodig
die verkleed (in een beroepsuniform) als vos in het park lopen. Het mag uw eigen
beroep zijn of het kan ook bijvoorbeeld het beroep van uw dromen zijn. De kinderen
moeten de vossen zoeken en krijgen van hen een opdracht of een puzzel.
De kinderen komen in twee groepen van 9 tot 10 uur en van 10.30 tot 11.30 uur.

We hebben nog niet genoeg vossen, meldt u zich snel aan. Als er te weinig vossen
zijn, kan deze leuke activiteit niet doorgaan.
U kunt zich aanmelden bij Carla: bredeschool@rosaboekdrukker.nl. Geef daarbij aan
in welk beroep u wilt komen en uw e-mailadres.
Nieuws van de MR
De medezeggenschapsraad heeft op 9 september jl. zijn eerste vergadering van dit
schooljaar gehad. Het hoofdonderwerp waren de NPO-gelden. NPO staat voor
Nationaal Programma Onderwijs en is er voor herstel en ontwikkeling van het
onderwijs tijdens en na corona. In de terugkomweken (de laatste week van de
zomervakantie) is de Scan en Analyse besproken en op basis daarvan heeft het team
van de Rosa Boekdrukker vastgesteld waar deze extra gelden het beste aan kunnen
worden besteed. Er is besloten om dit in elk geval te steken in extra leerkrachten en
onderwijsassistenten, een rekenspecialist en extra chromebooks. De MR heeft in de
vergadering akkoord gegeven op het plan.
Een ander punt op de agenda was de communicatie richting ouders komend jaar.
Ouderbetrokkenheid thuis heeft een grote invloed op de schoolprestaties van
kinderen. Het is belangrijk dat ouders gesprekken voeren met hun kinderen, ze
voorlezen, uitleg geven en helpen bij het huiswerk. Graag wil de school alle ouders
betrekken bij het reilen en zeilen op school en hulp bieden waar nodig. Mocht u
vragen hebben of iemand weten die hulp nodig heeft, aarzel dan niet de school te
contacteren.
De volledige notulen van de vergaderingen van de MR zijn terug te vinden op de
website (www.obsrosaboekdrukker.nl)
Wervingscampagne
Met de NPO-gelden willen we een extra bovenbouwleerkracht aantrekken om ons
unitonderwijs te versterken. Daarom gaan vier studenten HR die in hun afstudeerjaar
zitten aan de HvA een wervingscampagne voor ons ontwikkelen. Op die manier
hopen we één of twee leuke en goede bovenbouwleerkrachten te werven. Er wordt
o.a. gedacht aan een reclamefilmpje van de Rosa Boekdrukker. Mogelijk zijn er
ouders die ervaring hebben met het maken van zo'n filmpje. U kunt zich dan melden
bij skoytek@rosaboekdrukker.nl. Stefan zal u in contact brengen met de studenten
zodat u uw expertise kunt inbrengen in dit project. Bedankt alvast!

