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In deze nieuwsbrief:
• Kennismakingsgesprekken en
informatiebijeenkomst
• School pimpen
• Schoolreis unit 1
• Start mini-denklab
en doelab
• Oproep
kinderboekenweek
• Meubilair
aangeboden
• Baarsjesfestival
• Kleuter-event
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn om u en de leerlingen weer te mogen
begroeten op school! We hebben als team
vorige week hard gewerkt om voorbereid het
nieuwe schooljaar in te gaan. Net als ieder jaar
zijn de vloeren geboend in de zomervakantie.
We hebben de lokalen opnieuw ingericht.
Daarbij hebben de groepen 1/2 nieuw meubilair
en nieuwe keukentjes gekregen.
Naast inrichten hebben de leerkrachten zich
natuurlijk ook inhoudelijk voorbereid. Zo zijn er
planningen gemaakt en onderlinge
werkafspraken. Ook hebben de leerkrachten zich
voorbereid op lessen. We hebben dit jaar, zoals
reeds aangekondigd, een nieuwe rekenmethode
(Getal & Ruimte) in de groepen 3 t/m 8 en een
vernieuwde versie van onze methode
studievaardigheden (Blits) vanaf groep 6.

Belangrijke data:
Week van 12 september
Kennismakingsgesprekken
12 en 13 september
Start Doelab en minidenklab
20 september
Schoolreis unit 1
22 september
Informatie-avond
26 september
Start TSA

Tot slot hebben we afgelopen woensdag ook een teamdag gehad. Deze dag stond in
het teken van (inhoudelijke) verbinding. We hebben elkaar geïnspireerd door onze
persoonlijke drijfveren voor het onderwijs te delen. Daarnaast hebben we kritisch
gekeken naar waar we goed in zijn en wat verbeterpunten zijn. Op basis hiervan gaan
we dit jaar verder met de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. We zullen
u uiteraard hiervan op de hoogte houden.
We kijken uit naar een mooi en leerzaam schooljaar!
Kennismakingsgesprekken en informatiebijeenkomst
Vanaf volgende week wordt u door de leerkrachten uitgenodigd om kennismakingsgesprekken te voeren. U kunt zich daar dan via Parro voor inschrijven.
Daarnaast houden we op 22 september een informatieavond voor:
• Unit 2 (groep 5 t/m 8): 19:00-20:00 uur.
• Unit 1 (groep 1 t/m 4): 20:00-21:00 uur.
Doel van deze avond is om u te informeren over de inrichting van ons unitonderwijs.
School pimpen: ouders gezocht die zin hebben om mee te klussen
We zijn de afgelopen tijd begonnen met wat renovatiewerkzaamheden. Zo hebben
de onderbouwlokalen nieuwe keukentjes gekregen. De 2 groepen 7/8 hebben
nieuwe kantel-/kiepramen zodat ze de lokalen beter kunnen luchten. In de groepen
5/6 hebben we de wanden geschilderd. U heeft ook kunnen zien dat we de
voordeuren en de slinger op de gevel opnieuw hebben laten schilderen. Binnenkort
zal de belettering (OBS Rosa Boekdrukker) nieuw aangebracht worden.
Ons budget is beperkt en we zijn afhankelijk van de budgetten die de gemeente
toedeelt voor het onderhoud. Daarom proberen we zelf ook wat klusjes te doen,
zoals schilderen of kleine tuinwerkzaamheden.
We zouden het leuk vinden om een aantal klusmomenten in te lassen, waarbij we
samen met u wat klusjes doen ter opfrissing van de school. We hopen dat u daaraan
mee wilt doen. Daarom zullen we in de hal een lijst ophangen met een aantal
momenten waar u op kunt intekenen.
Schoolreis unit 1
We willen als school graag de schoolreisjes aan het begin van het schooljaar doen.
De reisjes dragen op die manier bij aan de gouden weken waarin de groepsvorming
plaatsvindt en de leerlingen elkaar leren kennen. Daarom gaat unit 1 op 20
september op schoolreis naar Oud-Valkeveen. U zult daar deze week een brief over
krijgen waarin u geïnformeerd wordt over deze dag en waarin ook een oproep wordt
gedaan om als ouder mee te gaan als begeleider van een groepje leerlingen. In unit
2 kregen we het om praktische redenen niet voor elkaar om nog een bestemming te
boeken. Daarom gaat unit 2 op 16 juni op schoolreis naar Drievliet. Unit 2 gaat vanaf
het volgend schooljaar (‘23-’24) aan het begin van het schooljaar naar Archeon.

Mini-denklab en doelab
Maandag 12 en dinsdag 13 september starten respectievelijk het doelab en het minidenklab. Het mini-denklab is voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben
en het doelab is voor leerlingen die moeite hebben met de leerstof, taakaanpak,
werkhouding of zelfbeeld. Beide labs gaan uit van de zogenaamde “growth mindset”.
Deze zegt: “Ik weet niet of ik het kan, maar als ik het niet probeer zal ik het nooit weten.
Dus ik ga het in ieder geval proberen, ik ben niet bang om fouten te maken. Ik geloof
in mezelf en ik zet door als het moeilijk is.” Iemand met een laag IQ en een growth
mindset kan zich daardoor beter ontwikkelen dan iemand met een hoog IQ en een
fixed mindset. Het IQ is dus minder belangrijk dan de mindset. In beide labs hebben
we het met de leerlingen over Growie en Fixie als rolmodellen voor de mindset-theorie.
Via het mini-denklab en het doelab zullen we de leerlingen in de stamgroepen ook
kennis laten maken met de growth mindset. De mini-denklablessen duren 1 uur en de
doelablessen duren 1,5 uur. De lessen zullen worden gegeven door juf Odette. Ze heeft
ruime ervaring met het mini-denklab. Het doelab is nieuw. Daarom zal Odette begeleid
worden door een coach van het doelab.
Oproep: hulp gevraagd kinderboekenweek
Van 4 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Op woensdag 12 oktober
willen we een speurtocht organiseren. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Vandaar
nu alvast deze oproep. Wilt u zich aanmelden bij Ashvin of bij Carla
(bredeschool@rosaboekdrukkernl) als u het leuk vindt om op die dag te helpen?
Meubilair aangeboden
We hebben nieuw meubilair aangeschaft in de onderbouw. Het oude meubilair is
afgeschreven maar nog wel bruikbaar. We zoeken nog een bestemming hiervoor.
Wellicht heeft u nog ideeën, laat het dan weten via directie@rosaboekdrukker of
gewoon even binnenlopen en bij Ashvin of Stefan.
Baarsjesfestival
Vrijdag 16 september vindt vanaf 14:00 uur op het Balboaplein (voor de Joop
Westerweelschool) het Grote Baarsjesfestival plaats. De gemeente Amsterdam en
West Beweegt zijn actieve partners bij de organisatie van de middag. Kinderen en
ouders van verschillende scholen uit de buurt komen bij elkaar, om samen te
sporten, te spelen en te eten. Voor een gezellige middag en om de onderlinge
verbondenheid in deze leuke en diverse buurt te versterken. Sport- en kunstorganisaties uit de buurt - maar ook bijvoorbeeld de OBA Mercatorplein - zullen zich
presenteren. Er zullen een klimmuur en springkussens zijn, informatiekraampjes,
theater en natuurlijk lekker eten. We doen als school niet actief mee maar u bent van
harte uitgenodigd om met uw kind deel te nemen aan de activiteiten die
aangeboden worden (zie bijlage).

Kleuter-Event
West Beweegt organiseert voor kinderen van 4 en 5 jaar een Kleuter-Event, waar je
kunt meedoen met diverse activiteiten, aangeboden door diverse sportaanbieders.
Het event vindt plaats op woensdag 14 september van 13.00 – 14.15 uur in Sporthal
Blauw-wit (Joos Banckersweg 18a). Schrijf je vóór woensdag 7 september online in
op: www.naschoolseactiviteiten.amsterdam. Let op: vol = vol! Na de inschrijving
wordt per mail een bevestiging verstuurd. Voor vragen of ondersteuning bij het
inschrijven, neem contact op met Ron Bushoff, r.bushoff@amsterdam.nl.

