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 19 januari-27 januari: 

Voorjaarsvakantie  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanaf vandaag verschijnt het Boekdrukkertje tweewekelijks op woensdag. Op vrijdag 

krijgt u wekelijks een verslag uit de groepen in Parro. De voorjaarsvakantie staat voor 

de deur en de meeste ouders hebben inmiddels samen met hun kind een 

voortgangsgesprek gehad. De groep 8-leerlingen hebben allemaal een passend 

middelbareschooladvies gekregen en zij gaan de komende periode open dagen 

bezoeken om tot een voorkeurslijst te komen voor hun vervolgschool. We zijn blij dat 

dit allemaal gelukt is in deze tijd waarin regelmatig (groepen) leerlingen thuis moesten 

blijven wegens quarantaine. De meeste coronamaatregelen worden vanaf 25 februari 

losgelaten. Dit betekent na de vakantie: 

• Geen mondkapjes meer; 

• Geen 1,5m afstand meer; 

• Ouders mogen weer in school (zie hieronder de regels voor brengen en halen). 

 

Voor nu wensen wij u en uw kinderen alvast een fijne vakantie! 



   
 

   
 

 

Regels brengen en halen 

Voor het brengen en halen willen we weer de regels hanteren van voor de verscherpte 

coronamaatregelen van afgelopen december. 

 

Groepen 1/2: 

• ma t/m vrij mogen ouders de leerlingen gewoon tot aan de klas brengen. Na het 

ophangen van de jas vragen we u wel weer naar buiten te gaan en niet te blijven 

hangen in school; 

• ma en woe inloop tot 8:45. Ouders kunnen op deze dagen de eerste 15 minuten 

samen met hun kind iets kiezen uit de kast, boekje lezen, spelletje doen etc.; 

• ma t/m vrij gewoon om 15:00 de deur open; wo om 12:30. Ouders mogen dan 

gewoon tegelijk naar binnen om hun kind op te halen bij de deur van de klas (niet 

meer met de bootjes). 

 

Groepen 3/4 

• ma t/m vrij komen de leerlingen gewoon zelf naar boven (zonder ouders); 

• laatste vrijdag van de maand: ouders kunnen de eerste 15 minuten samen lezen 

met hun kind; 

• ma t/m vrij komen de leerlingen zodra de school uit is gewoon naar beneden met 

hun leerkracht. 

 

Groep 5 t/m 8 

• Leerlingen lopen zelf naar boven (zonder ouders); 

• 1 keer per maand is er inloop (ouders kunnen dan het eerste kwartier van de les 

meemaken). De leerkrachten zullen dit in Parro communiceren en vragen u dan om 

hierop in te schrijven zodat het niet te druk wordt in de lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Nemo 

Afgelopen vrijdag zijn de groepen 3/4 naar Nemo geweest. De leerlingen hebben hun eerste 

uitje gehad sinds lange tijd. In dit interactieve museum konden ze heel veel leren door dingen 

te doen. Hierbij een kleine foto-impressie. 

 

        

       

   

 

 

Personeel 

Zoals bekend neemt juf Corrie (stamgroep leerkracht groep 7/8B) komende vrijdag 

afscheid van onze school. Daarnaast is juf Zineb (stamgroep leerkracht groep 5/6B) 

voor langere tijd ziek. Dit betekent dat we de bezetting hebben moeten aanpassen: 

• Groep 5/6A: 

o juf Didi: maandag – en donderdagochtend, woensdag 

o juf Nina: maandagmiddag, dinsdag, vrijdag 

o Meester Rowin: donderdagmiddag 

• Groep 5/6B: 



   
 

   
 

o juf Thea: maandag en dinsdag 

o Juf Odette: woensdag t/m vrijdag 

• Groep 7/8B: 

o Juf Nina (maandagochtend en donderdag) 

o Juf Marlieke (maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag) 

• Mini-denklab: juf  Odette (dinsdag). 

 

Juf Didi is nog aan het re-integreren. Zodra juf Didi meer kan werken (in groep 5/6A), 

zal juf Nina, die haar LIO-stage doet, groep 7/8B de hele maandag onder haar hoede 

nemen (onder supervisie van juf Marlieke). 

 

Sinds afgelopen vrijdag hebben we een nieuwe collega op de Rosa Boekdrukker, juf 

Leonie: 

Mijn naam is Leonie, 25 jaar oud en ik ben vorig jaar begonnen aan een nieuw 

avontuur: werken in het basisonderwijs! Sinds afgelopen vrijdag sta ik in groep 5/6 op 

maandag en vrijdag en doe ik ervaring op zodat ik in september kan starten met de 

2-jarige Pabo (zij-instroomtraject). Tot die tijd werk ik ook nog 3 dagen voor Talpa als 

Campagne Manager. Ik ga deze uitdaging met heel veel plezier tegemoet! 

 

Oproep ouderhulp 

Wie heeft er nog glazen potjes thuis staan? Voor de TSA-lessen zijn we op zoek naar 

potjes om te gebruiken bij het verven. Graag inleveren bij Carla of Ashvin. 

Ook zijn we op zoek naar ouders die willen helpen met het onderhoud van het 

kleuterplein. Wie vindt het leuk om mee te helpen om dit prachtige plein mooi te 

houden? Plantjes verzorgen, de stoep vegen en algemeen onderhoud. Met een paar 

mensen is het zo gebeurd en wij zijn er ontzettend blij mee! Geef je op bij juf Myrthe 

of Carla. 

 

TSO betaling 

Denkt u eraan dat 1 maart de deadline is voor de betaling van de 3e termijn.  

U kunt het geld voor de TSO overmaken op: NL 97 RABO 0308 1819 56 t.n.v. Stichting 

Kunst en Vliegwerk.   

 

Graag duidelijk vermelden: 

TSO, de voor- en achternaam van uw kind, de groep en het leerjaar van uw kind. 

 



   
 

   
 

 

TSA 

Afgelopen periode hebben de leerlingen weer leuke activiteiten gedaan. Hieronder 

één van de vele mooie producten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Capoeira 

Vanaf 3 maart as. Starten de capoeiralessen weer op onze school op 

donderdagmiddag. 

 

 



   
 

   
 

 

Meidenvoetbal vanaf 2 maart 

Voor meiden tussen de 8 en 12 jaar organiseert West Beweegt elke woensdag van 

14.00 tot 15.00 uur meidenvoetbal op het Cruyff Court Balboaplein. Onder leiding van 

een zeer ervaren meidenvoetbaltrainer leren zij de beginselen van het voetbal. Ook 

zullen de meiden deelnemen aan stedelijke voetbaltoernooien. Deelname is gratis. We 

starten op woensdag 2 maart en eindigen op woensdag 29 juni. Voor meer info neem 

contact op met Romena Daniels van West Beweegt en meld uw dochter aan! 

r.daniels@amsterdam.nl; 06-22524985. 

 

Sportactiviteiten in de voorjaarsvakantie 

In de voorjaarsvakantie organiseert West Beweegt 3 sportdagen. Ouders kunnen zich 

inchrijven via onderstaande link: 

https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten-sportlessen/sporten-kinderen/aanbod-west/ 

 

 

Sportactiviteiten voor kinderen in 
West - Gemeente Amsterdam 

Sportdagen voorjaarsvakantie. In de 
voorjaarsvakantie organiseren wij weer 
sportdagen voor kinderen uit West van 8 tot en 
met 12 jaar. Met leuke nieuwe sporten zoals 
Lacrosse, free run, stuntsteppen en trefbal. 
www.amsterdam.nl 

 Alle activiteiten zijn gratis en ouders met een stadspas hebben voorrang. 

Op de website staat alle overige informatie over de sportdagen. 
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Luisterverhaal in de stadswildernis 

De gemeente Amsterdam heeft voor (jonge) avonturiers een gratis luisterverhaal 

gemaakt. Het speelt zich af in stadswildernis De Bretten en richt zich op speelse en 

humorvolle wijze op natuurbeleving. Graag brengen we het onder uw aandacht: zie 

hieronder. Niets te doen in de vakantie? Ga de natuur in! (Het verhaal is te luisteren 

op Spotify, Vimeo en Soundcloud) 

 

https://open.spotify.com/show/6I4Umk6F3HbgZzXu2vcUD6?si=Gai1qZG-SRikdfHeZrlMbQ
https://vimeo.com/665946769
https://bit.ly/3nJw6BQ

