
   
 

   
 

28 januari 2022  

  

In deze nieuwsbrief:    

  

Belangrijke data:   

• Corona-update 

• Voorleesdagen 

• Gezonde school 

• Personeel 

• KIES 

• Cursus Taal- en 

ouderbetrokkenheid 

• Avondvierdaagse: 

noodoproep 

 
 26 januari-4 februari: 

Voorleesdagen 

2 februari: 

Studiedag: leerlingen vrij 

Vanaf 31 januari: 

Start TSA 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen weken zijn we met z'n allen flink op de proef gesteld door de 

“Omikrongolf” die door de stad raasde. We hebben net als de meeste basisscholen in 

Amsterdam te maken gehad met besmette leerlingen en leerkrachten, met als gevolg 

sommige groepen die thuis moesten blijven (en thuis onderwijs volgden). We 

hebben in deze periode ook Citotoetsten afgenomen. Gelukkig hebben we op school 

de optimale toetsomstandigheden kunnen waarborgen. Er zijn groepen en 

individuele leerlingen die nog toetsen moeten (af)maken. We zullen hier uiteraard 

alle tijd voor nemen die nodig is. We streven ernaar om voor alle groepen nog voor 

de voorjaarsvakantie voortgangsgesprekken te organiseren waarin we ook de 

resultaten van de Citotoetsen bespreken. We hopen volgende week weer op sterkte 

te zijn zodat weer alle leerlingen naar school kunnen komen. De dagen worden 

inmiddels weer langer en de verruimde maatregelen bieden ook weer perspectief op 

een normaler leven. Laten we daarvan genieten! 

 

 



   
 

   
 

 

Corona-update 

Sinds afgelopen dinsdag zijn de regels weer wat versoepeld. Leerlingen die in contact 

zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen 

naar school, mits ze geen klachten hebben en niet positief (zelf-)testen.  

Dus:  

1. geen hele klassen meer in quarantaine als er 3 of meer coronabesmettingen in de 

klas zijn; 

2. geen onderscheid meer tussen nauwe en overige contacten; 

3. een leerling hoeft ook niet in quarantaine als er thuis een coronabesmetting is. 

De besmette persoon gaat in isolatie, de leerling test regelmatig (bij voorkeur 

elke ochtend). 

Als een leerling corona gerelateerde klachten heeft doet zij/hij een zelftest. Bij een 

negatieve uitslag kan de leerling gewoon naar school. Als de uitslag positief is, blijft 

de leerling thuis en laat zich testen bij de GGD. Graag bij de leerkracht melden via 

Parro (als er een positieve zelftest is geconstateerd). 

 

Voorleesdagen 

Afgelopen woensdag zijn de Voorleesdagen begonnen! Een paar kinderen uit groep 3 lazen 

voor aan hun oude groep 1/2. Het was een groot succes! Komende weken komen er nog 

meer kinderen aan de beurt. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Onze school is gezond! 

De Rosa Boekdrukker heeft opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Met het 

vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de 

kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde 

resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 

fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 

de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een 

gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

We hebben afspraken over wat we op school eten en drinken. We drinken water, melk 

of thee, eten om 10 uur groente of fruit en we lunchen en trakteren gezond. Blijft u 

daar ook aan denken? 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen 

en Sport. Wij laten onze leerlingen op de Rosa Boekdrukker kennismaken met 

verschillende soorten sporten in de pauze, na schooltijd en tijdens gym door onze 

gymdocent. We laten onze kinderen veel bewegen tijdens pauzes op onze 

uitnodigende schoolpleinen. 

 

Personeel: afscheid juf Corrie 

Per 1 maart 2022 ga ik stoppen met werken op de Rosa Boekdrukker. Met pijn in 

mijn hart, want “voor de klas staan” vind ik nog altijd een feestje. Na ruim 42 jaar in 

het onderwijs heb ik behoefte aan meer rust en vrijheid, wil ik niet meer vastzitten 

aan schoolvakanties en alle verplichte zaken rondom het lesgeven. 

Ik heb met heel veel plezier op de Rosa Boekdrukker gewerkt: leuke kinderen (haha, 

die zijn natuurlijk overal :)), een fantastisch team en met alweer een topdirecteur. Ook 

de contacten met de ouders heb ik als zeer prettig ervaren.  

Het is een vreemde tijd om afscheid te nemen, ik hoop dat we in maart toch iets 

kunnen organiseren zodat ik ook van de ouders die daar prijs op stellen persoonlijk 

afscheid kan nemen. 

Vrijdag 18 februari ga ik met de kinderen van de groepen 7/8 een afscheidsfeestje 

vieren, daar zullen we de betreffende groepen verder over inlichten. 

Ik heb Stefan beloofd dat ik wel wil invallen op de Rosa, dus wie weet zien we elkaar 

dan weer. 

Lieve groet, 

Corrie 

 



   
 

   
 

 

KIES 

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige omgeving te vertellen 

over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. KIES is geen therapie, het is 

coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen, 

zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen. Het 

(h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt 

kinderen. 

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige 

training voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, 

of op dit moment meemaken. 

Donderdag 10 maart start KIES in De Baarsjes. Locatie: De Rosa Boekdrukkerschool, 

Vancouverstraat 3. Aanvang: 15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 

kunnen deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen 

deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 februari a.s. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. 

Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur van 

uw school (l.deniet@oktamsterdam.nl) (zie ook deelnameformulier en flyer als bijlage 

bij deze nieuwsbrief). Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. 

Ook kunt u voor vragen een mail sturen naar saskia@kiesamsterdam.nl. 

 

Cursus Taal- en ouderbetrokkenheid 

De gemeente biedt gratis een cursus aan voor ouders die hun Nederlands willen 

verbeteren. De cursus wordt hier op school gegeven. In de bijlage vindt u een folder 

met informatie hoe je je kunt aanmelden. 

 

• Wat je leert: Je spreekt beter Nederlands en je kunt je kind helpen. Je kent de 

school en doet mee aan activiteiten. Ook leg je contact met taalscholen en 

organisaties voor (vrijwilligers)werk. 

• Duur van de cursus: Een blok duurt 11 weken. Je mag maximaal 1 jaar meedoen. 

De cursus begint (online) zodra genoeg deelnemers zich hebben aangemeld 

(minimaal 8 deelnemers). 

• Waar en wanneer: Er is 2 keer per week les, zodra alle ouders weer welkom zijn op 

school. De dagen en lestijden worden samen met de groep bepaald.  

• Voor wie: Als je in Amsterdam woont, dan kun je in de meeste gevallen meedoen. 

Je moet wel kunnen lezen en schrijven. Ook kun je al een beetje Nederlands 

spreken en begrijpen. 

 

 

mailto:saskia@kiesamsterdam.nl


   
 

   
 

 

Avondvierdaagse: noodoproep! 

Als zich na deze oproep eind januari geen opvolgers melden, 
gaat de Avond4daagse Westerpark NIET meer door. 

De Stichting Avond4daagse Westerpark wil in 2022 van maandag 16 mei t/m 
donderdag 19 mei de vijftiende editie van het bekende wandelevenement 
organiseren. 

Het evenement kan echter alleen doorgaan als een aantal enthousiaste 
bewoners het stokje van de huidige comitéleden overneemt. 

Dit betekent dat van de opvolgers wordt verwacht dat ze bij de komende editie met 
het huidige comité meedraaien in de zeer gestroomlijnde organisatie. Het comité zal 
uiteraard alle kennis en ervaring delen en daarmee een zorgvuldige overdracht 
bewerkstelligen. 

Het huidige organisatiecomité bestaat uit acht leden. Binnen het comité wordt 

gezocht naar een vrijwilligerscoördinator, een routeontwerper, een coördinator 

veiligheid en verkeer, een coördinator inschrijving en een coördinator relatiebeheer.  

De Avond4daagse Westerpark is een mooie uitdaging voor een groep 

enthousiastelingen die met elkaar de schouders eronder willen zetten. Vooral op de 

laatste dag levert dat heel veel voldoening op door al die blijde gezichtjes die het 

FINISH-doek passeren. Zie de foto’s op onze website www.a4dw.nl. 

We hebben twee maanden geleden aan alle 42 basisscholen onze oproep 
doorgegeven. Helaas maar een ouder die zich heeft gemeld met vraag om 
informatie. We vragen bij deze meer ruchtbaarheid te geven aan onze oproep. 

Daar de acties uit het draaiboek vanaf februari beginnen. Kunnen enthousiaste 

opvolgers zich tot eind januari 2022 melden via het contactformulier op de website 

www.a4dw.nl of bij Gert van Beek, 06-52554089. 

 

http://www.a4dw.nl/
http://www.a4dw.nl/

