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Kinderboekenweek:

boekenmarkt
16 oktober t/m 24
oktober Herfstvakantie

Vreedzaam
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn er alweer zes weken voorbij sinds de zomervakantie. In deze
zogenaamde gouden weken is er veel aandacht geweest voor het
groepsvormingsproces. De groepen hebben de volgende fases doorlopen:
1. Forming: de leerlingen hebben elkaar (opnieuw) leren kennen;
2. Storming: de leerlingen kwamen wat meer uit hun schulp en hebben gezocht naar
hun positie in de groep;

3. Norming: de groepen hebben hun gemeenschappelijke normen, (ongeschreven
regels) gevormd.

We gaan nu de vierde fase van rust en samenwerking tegemoet: performing. De
leerlingen kennen elkaar inmiddels goed en weten wat ze aan elkaar hebben. Dit
zorgt voor een goede samenwerking in de klas. We hebben nu een goede basis met

elkaar gecreëerd waarin de leerlingen sociaal emotioneel, cognitief én creatief
kunnen leren.
Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd een
afspraak maken met de stamgroepleerkracht. Inmiddels kunt u ook weer in school
komen kijken in de groepen. De ouders van kinderen in groep 1/2 kunnen op
maandag en woensdag mee de klas in. Voor de ouders van leerlingen in groep 3/4
geldt de afspraak dat zij maandagen en donderdagen mee de klas in kunnen. Unit 2
(groepen 5/6 en 7/8) heeft de eerste vrijdag van de maand een ochtend waarin
ouders even mogen meelopen naar boven en de klas bewonderen.
Kinderboekenweek
Komende woensdag 6 oktober start
de kinderboekenweek. We zullen dit
vieren met een feestelijke opening. 'sOchtends (rond 8:15) staan alle
leerkrachten buiten (verkleed in het
tenue van hun favoriete beroep). De
leerlingen doen dan onder aanvoering
van onze gymleerkracht en de dansjuf het dansje dat ze hebben geleerd. Daarna
gaan de leerlingen met hun leerkracht naar hun lokaal.
Tijdens de kinderboekenweek zal er veel aandacht zijn voor leesbevorderende
activiteiten. Juffen lezen (extra) voor en praten met leerlingen over boeken om op die
manier het plezier in (boeken) lezen aan te wakkeren bij onze leerlingen.
Op 8 oktober is er vossenjacht waarbij de leerlingen een speurtocht doen. Ze gaan
op zoek naar allerlei beroepen en krijgen daarbij opdrachten.
De afsluiting van de kinderboekenweek is op vrijdag 15 oktober. U kunt dan met uw
kind een boek uitkiezen op onze boekenmarkt. Alle kinderen krijgen een waardebon
om een boek uit te kiezen op de boekenmarkt. Leuk als u langskomt om uw kind te
helpen met uitzoeken. Naar verwachting zal de boekenmarkt voor de groepen 1/2
starten om 14:30. Afhankelijk van het weer houden we de boekenmarkt op het
schoolplein. U zult hierover nog geïnformeerd worden via Parro.
Leerlingenraad
De Rosa boekdrukker krijgt een eigen leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 4
t/m 8 konden solliciteren. Er hebben 16 leerlingen gesolliciteerd. Uit deze groep
hebben we per jaarlaag 1 kandidaat gekozen. Komende maandag zal de
leerlingenraad worden geïnstalleerd. De overige sollicitanten zullen dan ook worden

uitgenodigd omdat zij in hun brief ook verbeterpunten voor school aangaven. We
zullen dan een brainstorm(sessie) met elkaar hebben over ontwikkelpunten voor
school. De leerlingenraad zal uiteindelijk een prioritering aanbrengen. Op die manier
ontstaat een agenda voor dit schooljaar.
Huldiging Erfgoeddragers
Afgelopen week zijn erfgoeddragers Pim
en Esmee gehuldigd. Zij hebben vorig
schooljaar deelgenomen aan het project
Oorlog in mijn Buurt. Als erfgoeddrager
beloof je het verhaal van 'jouw oudere'
door te vertellen, ook als de oudere dat
zelf niet meer kan. Pim en Esmee zullen
het verhaal van mevrouw De Boer-Blom
vertellen.

Klankbordgroep
Afgelopen jaar is de klankbordgroep (oorspronkelijk in het leven geroepen om de
ontwikkeling van het unitonderwijs te begeleiden) niet bij elkaar geweest. Inmiddels
mogen er weer ouders in school en willen we graag een klankbordbijeenkomst
organiseren. We hebben een groep ouders die reeds lid is of die zich tijdens een van
de informatiebijeenkomsten heeft opgegeven. Maar mocht u geïnteresseerd zijn, dan
kunt u zich nog opgeven bij de directeur (skoytek@rosaboekdrukker.nl). De
volgende bijeenkomst zal op school plaatsvinden op woensdag 27 oktober van 1920u. We willen het dan hebben over de identiteit van de Rosa Boekdrukker. Ons
team heeft hierover nagedacht en we willen onze ideeën spiegelen aan de ideeën
van de klankbordgroep.
Zorgpartners
Regelmatig hebben we als school contact met een aantal vaste zorgpartners rondom
de zorg voor onze leerlingen. Meestal gebeurt dit in de preventieve sfeer. Als er
vermeende zorgen zijn rondom een leerling, gaan we in een vroegtijdig stadium in

overleg om escalatie te voorkomen. Soms kan het nodig zijn om met alle partners
tegelijk te overleg te gaan in een zogenaamd zorg breed overleg (ZBO). De vaste
partners daarbij zijn: ouder kindadviseur (OKA), jeugdverpleegkundige en jeugdarts
(Jeugdgezondheidszorg) en Leerplicht. Daarnaast is er nog een aantal specialisten
(zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog van het ABC) die we inhuren indien dat
nodig is in specifieke gevallen. Hieronder stellen onze vaste partners zich voor:
Ouder en Kindadviseur (OKA)
Lucienne de Niet
Ik wil mezelf voorstellen als Ouder en Kindadviseur en contactpersoon van de Rosa
Boekdrukkerschool. Ik ben al enige jaren een bekend gezicht voor de ouders van de
Rosa Boekdrukker, maar voor sommige misschien niet. Het is mogelijk om bij vragen
rondom kinderen/opvoeding/ouderschap bij mij te komen. Samen gaan we kijken
hoe ik of mijn team u verder kan helpen. Ik ben vaak op donderdagmiddag aanwezig
op school maar ook goed bereikbaar via de mail ( L.deniet@oktamsterdam.nl ) of
telefonisch op 0623387285. In overleg maken we dan een afspraak.
Jeugdgezondheidszorg

Roos de Haan (schoolverpleegkundige), Jill Siaw (schoolarts) en Susan van der Pauw
Kraan (doktersassistente).
Is uw kind bijna 5 jaar, dan bieden we een gezondheidsonderzoek aan voor uw kind
op school. Dit gebeurt ook als uw kind 10 jaar oud is. Belangrijk om voor deze
afspraak de vragenlijst in te vullen zodat we hier samen over kunnen praten.
Heeft u verder nog vragen of zorgen over uw kind, gezondheid of vaccinaties neem
dan contact op via tel: 020 555 5961 of stuur ons een mail:
rdhaan@ggd.amsterdam.nl & jsiaw@ggd.amsterdam.nl.
Sportparticipatie interviews
Onze school neemt deel aan een sportstimuleringsprogramma van de gemeente
Amsterdam. Op de Rosa Boekdrukker vinden we het namelijk belangrijk dat kinderen
voldoende bewegen en daarom stimuleren we onze leerlingen om deel te nemen
aan sport- en beweegactiviteiten. We werken samen met de gemeente Amsterdam
om het sportaanbod tijdens en na schooltijd te organiseren. Om dit goed in te

richten is het nodig om de beweegontwikkeling van de leerlingen in kaart te
brengen.
Op dinsdag 5 en woensdag 6 oktober komt er daarom een medewerker van de
gemeente Amsterdam tijdens de gymlessen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 bevragen
over hun sportparticipatie.
Er wordt gevraagd:
•

Of uw kind aan zwemlessen heeft deelgenomen en wat het hoogst behaalde
zwemdiploma is;

•

Of uw kind lid is van een sportvereniging;

•

Of uw kind meedoet aan naschoolse sport en welke sport hij/zij graag zou willen
doen.

Eerder is al een mail gestuurd door onze gymdocent over de toestemming. Mocht u
alsnog bezwaar hebben, dan kunt u dit aangeven bij Marike of mailen naar
msemplonius@rosaboekdrukker.nl.
Oproep Spelletjes
De kinderen die overblijven vragen voor de speelzone naar de volgende spelletjes:
•

Twister (een grote waarbij een zeil met stippen zit)

•

Monopoly en Monoploy vals

•

Camelot

•

Beverbende

•

King of Tokyo

•

Sint Peterburg bordspel

•

Zingo

•

Kwartet voor groep 3/4 en voor groep 5 t/m 8

•

Puzzels voor kinderen uit groep 3/4.

Mocht u (één van) deze nog over hebben of kwijt willen bij een opruimactie, dan zijn wij er
blij mee. U kunt deze afgeven bij Ashvin of Carla.

Nieuwe collega's
Deze week hebben we een nieuwe collega en twee stagiaires verwelkomd:
•

Sara Spoelstra: Graag stel ik me aan jullie voor! Ik ben Sara, 38 jaar en ik studeer deeltijd
aan de lerarenopleiding ‘Spring’ van de Hogeschool Leiden. Sinds 1 oktober ben ik
gestart als onderwijsassistent in unit 2. Hier zal ik naast meester Rowin en juf Nina de
leerkrachten zoveel mogelijk ondersteunen.
De afgelopen jaren werkte ik in het bedrijfsleven maar toen mijn dochter naar school
ging, werd ik daar zo enthousiast van dat ik besloot de overstap naar het onderwijs te
wagen.

Want: ik ben ook moeder van Doris in groep 3 en van Midas die na de kerstvakantie in
groep 1 komt. Spannend maar ook superleuk om de school (en u) nu van ‘binnenuit’ te
leren kennen. Ik ga de komende tijd met heel veel plezier aan de slag!
•

Sam Peuscher gaat stage lopen in stamgroep 5/6B. Hij volgt zijn PABO-opleiding
aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is er iedere dinsdag en 4 keer per jaar
een hele week.

•

Lamyae Haddaoui gaat stage lopen in de groepen 3/4 als onderwijsassistent. Ze
volgt momenteel de opleiding onderwijsassistent niveau 4 en wil haar opleiding
dit schooljaar afronden. Ze is er op dinsdag en donderdag.

Muziek in mijn buurt (gitaarlessen)
Vanaf woensdag 27 oktober starten de volgende korte gitaarcursussen. In deze
cursussen leer je alles over de gitaar: wat zijn de fretten en hoe stem je een gitaar op
je gehoor? Je krijgt les in verschillende muziekstijlen en wie weet speel je na deze
cursus wel een lied van je favoriete muziekidool na!
Leeftijd:

6 t/m 12 jaar;

Dag & tijd:

woensdag: 12:30 – 13:30;
woensdag: 13:30 – 14:30;
Woensdag:14:30 – 15:30.

Duur:

24 lessen + presentatie;

Start:

27 okt t/m 18 mei; 25 mei presentatie

Cursusprijs: €288,- (gratis met JCF).
Aanmelden?
Kijk op aslanmuziek.nl/ muziekinmijnbuurt voor meer informatie en om je aan te
melden. Heb je een Stadspas? Dan kan het cursusgeld volledig worden vergoed via
het Jongerencultuurfonds Amsterdam (mits er dit schooljaar nog geen aanvraag is
gedaan). Voor meer info en de voorwaarden kijk op: jongerencultuurfonds.nl. Voor
vragen, mail naar inmijnbuurt@aslanmuziek.nl.
Basistraining Vreedzaam
Op de Rosa Boekdrukker gebruiken we Vreedzame school in onze eerste zes weken
naast Positive Behavior Support (PBS) om te komen tot een veilig pedagogisch
klimaat in de school. Vreedzaam is een methode die ook breder toegepast wordt in
buurten. Daarom wordt vanuit de gemeente in Amsterdam West een training
Vreedzaam aangeboden. In de training ligt de focus op het vergroten van kennis en
vaardigheden op de volgende thema’s: sociale verbondenheid & gemeenschapszin,

democratisch opvoeden, conflicthantering & mediatie, oefenen met participatie en
diversiteit. De training, die drie dagdelen beslaat, is bedoeld voor iedereen die
formeel of informeel actief is met kinderen, ouders en/of bewoners. Meer informatie
kunt u vinden via:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=JGSCfFg3t0yvGY065ESiRpxmAa3wwlLtr0Ad3SzLP1UMEIzRExPOElEU0c2Sk5QSDNaWkNOR0JWSiQlQCN0PWcu

