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27 mrt: 

Studiedag: leerlingen vrij  
  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hopelijk hebben jullie een fijne week gehad met jullie kinderen! Deze week zijn we 

weer vol frisse energie begonnen met de lessen. Komende week is de Week van de 

Lentekriebels. Daarnaast hebben we als team op woensdag een teamtraining 

diversiteit en inclusie.  

Vanaf vrijdag 17 maart tot en met 27 maart is hier op school een crash course voor 

zij-instromers georganiseerd. In iedere stamgroep loopt gedurende de week op een 

aantal dagen een kandidaat zij-instromer mee. Na 8 dagen krijgen deze kandidaten 

te horen of ze geschikt zijn voor het vak van leerkracht. We hopen een goede zij-

instromer te kunnen binden aan onze school. Tot slot is er op donderdag 23 maart 

een monitorbezoek door onze bestuurder Theo Hooghiemstra. Hij zal van onze 

school een dagdeel lang de kwaliteit (o.a. kwaliteit van het onderwijs, 

personeelsbeleid, huisvesting) onder de loep nemen. Kortom een intense periode 

waarin de leerlingen ook veel nieuwe leerervaringen zullen opdoen! 

 



   
 

   
 

Opbrengst sponsorloop Turkije/Syrië 

 

Lieve ouders en leerlingen van de Rosa Boekdrukkerschool, 

 

Ik wil jullie héél hartelijk danken voor de € 4.600,-, die is opgehaald met de 

sponsorloop! Wat een ongelooflijk bedrag. Ik werd er helemaal stil van toen deze 

cheque aan mij werd overhandigd door de leerlingenraad. 

 

 

 

Ik ga ervoor zorgen dat elke cent hiervan goed besteed gaat worden, in het Turkse 

stadje Samandag, dicht bij de Syrische grens. Deze stad is door meerdere 

aardbevingen vorige maand ongelooflijk hard getroffen. Vrijwel alle gebouwen zijn 

nu onbewoonbaar. Mijn vrouw komt er vandaan, haar familie is dakloos geworden. Ik 

ben er daarom 15 februari naartoe gereisd en heb hen toen o.a. vier tenten, tien 

matrasjes en tien slaapzakken gebracht. Zodat ze eindelijk weer een beetje normaal 

konden slapen. En ik bracht handschoenen, mutsen en sjaals, maar ook solaropladers 

en solarpowerbanks mee. Met het gebrek aan elektriciteit konden ze nu toch hun 

telefoons opladen en contact houden met familie en vrienden. 

Ik bracht ook geld mee, dat ik heb uitgedeeld onder mensen in Samandag die het 

het hardste nodig hebben. Zoals een alleenstaande moeder met drie kinderen, die 

haar huis was verloren en nu in een kas woont. Of twee broers, die hun moeder en 

zusje zijn kwijtgeraakt. Dankzij het netwerk van mijn schoonfamilie wist ik die mensen 

goed te vinden. 

Ik ben van plan om binnenkort weer naar het gebied te gaan. Dankzij jullie enorme 

bijdrage kan ik dan opnieuw mensen helpen. Ik heb aan de leerlingenraad (wat een 



   
 

   
 

toppers zijn dat trouwens!) beloofd dat ik verslag zal doen van mijn volgende reis en 

ik zal hen zal laten weten wat er met jullie geld is gedaan. 

Nogmaals dank! 

 

Hartelijke groeten, mede namens mijn vrouw Yüsra, 

Degi ter Haar 

 

Week van de Lentekriebels 

Van 20 t/m 24 maart is het de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale 

projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. In de klas zal deze week aandacht 

besteed worden aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema van de 

lentekriebels in 2023 is: 'Wat vind ik fijn?' Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt (en wat niet|), autonomie en een positief 

zelfbeeld. 

Voor ouders en andere opvoeders van kinderen uit groep 3 t/m 8 is er op woensdag 

15 maart om 8:45-10:45 een bijeenkomst met een theatervoorstelling 'Opvoeden 

met liefde'. Onderwerpen die daarbij aanbod komen zijn: praten met uw kind over 

relaties en weerbaarheid. Hoe reageer je op lastige vragen? Hoe maakt u uw kind 

weerbaar? De theatergroep speelt herkenbare thuissituaties. Er is ook een GGD- 

medewerker aanwezig die uw vragen kan beantwoorden. Meld u aan bij Carla via 

mail naar: bredeschool@rosaboekdrukker.nl. 

Op vrijdag 24 maart is er respectievelijk voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 

5 t/m 7 een theatervoorstelling van theatergezelschap Ziezus (groep 8 is die dag op 

Kunstschooldag). Zij starten de voorstelling altijd met vragen aan de kinderen over 

een onderwerp dat speelt. Vanuit de antwoorden die de kinderen geven verzinnen 

de spelers een avontuur. Een interactieve voorstelling waarbij de kinderen meespelen 

en meedenken in het verhaal en die past bij de situatie waar ze in zitten. 

 

Gezondheidsonderzoek voor 10-jarigen 

Op 21 en 28 maart komt Roos de Haan de schoolverpleegkundige van de 

jeugdgezondheidszorg op school voor het gezondheidsonderzoek voor de 10-

jarigen. U hebt als ouder dan samen met Roos en uw kind een gesprek over de 

gezondheid van uw kind op dat moment. U krijgt een uitnodigingsbrief waarin een 

link staat naar een online vragenlijst. Roos vraagt u deze in te vullen voorafgaande 

aan de afspraak. 
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Nieuwe wijkagent 

Hallo ouders en leerlingen, 

 

Ik ben Peter Severijnse , vanaf 1 januari 2023 ben ik de wijkagent van de Jan 

Maijenbuurt. Ik neem het stokje over van Andre Wismeijer die met pensioen gaat. 

 

Omdat de Rosa Boekdrukkerschool  in “mijn” wijk ligt, mag 

ik het aanspreekpunt zijn voor alles waar ik als wijkagent, of 

wij als politie iets in zouden kunnen betekenen. Dat mag 

best iets meer zijn dan alleen de echte politiezaken, want ik 

ben ook graag betrokken bij wat er allemaal op school 

gebeurt en waar de leerkrachten, ouders en vooral de 

leerlingen zich mee bezig houden.Daarom ben ik ook vanuit 

de politie de school-contactpersoon. Dit ga ik doen samen 

met een jeugdagent. Ik denk dat ik al weet wie, maar als dat 

zeker is, zal hij zich ook hier aan jullie voorstellen. 

Kort wat over wie ik dan ben; Ik ben getrouwd en heb twee 

volwassen kinderen en ik woon “onder de rook” van Amsterdam. I 

Als jullie het leuk vinden, kom ik daarover, of over andere dingen die de politie doet,  

graag wat vertellen in de klas. 

Ik sta overal voor open dus ik hoop dat ik wat vaker te gast mag zijn op school. 

Heel graag tot ziens voor een echte kennismaking. 

  

Peter Severijnse 

 

Brigadier van politie 

Wijkagent Jan Maijenbuurt 

Basisteam Overtoomsesluis 

Amsterdam-West 

 

TSO betaling 

Denkt u eraan dat de deadline voor de betaling van de 3e termijn van de TSO 

(overblijf) 1 maart was? 
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.  
 
Mocht u vragen hierover hebben kunt u contact opnemen met Carla Eefting: 
bredeschool@rosaboekdrukker.nl. 
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Gehoord in de klas 

Wekelijks horen we bijzondere (grappige en ontroerende) verhalen en anekdotes van 

onze leerlingen. In deze rubriek willen we deze graag met u delen: 

• Kind groep 1/2 vindt een punaise op de grond en zegt: "Ik heb een spinachi op 

de grond gevonden." 

• Kind groep 1/2 is erg geïnteresseerd in de partner van de juf: “Hoe heet jouw 

trouwmannetje?” 

Kind groep 1/2 is hard aan het werk en zegt: “Even niet storen, ik moet me goed 

conserveren.” 

 

Pedagogische tips over praten met je kind over school 

‘Hoe was het op school?’ Grote kans dat je een antwoord krijgt in de categorie: 

‘Goed’, ‘Stom’ of ‘Best’. Geen antwoord waar je wijzer van wordt. Voor je begint te 

googelen naar ‘kind wil niet praten over school’, kun je het ook eens op een andere 

manier proberen. In dit artikel staan tips en een rijtje specifieke vragen die je kunt 

stellen: 

https://www.ouders.nl/artikelen/zo-vertelt-je-kind-meer-over-zijn-schooldag 

 

Kickboksen voor kinderen 

Zoekt u voor uw kind een fijne plek om lekker sportief bezig te zijn? Een manier 

waarop uw kind kan werken aan discipline, zelfvertrouwen, concentratie en conditie? 

Dan is kickboksen misschien wel wat voor hem/haar!  

'Empowergym' biedt jeugdlessen aan, dit is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud.  

Maandag en/of woensdag van 16.30 tot 17.30 uur. 

Empowergym zit in de buurt van de school, Marcantilaan 497, in het gebouw 'De 

Piramide'.  

Meedoen? Stuur een mail naar info@empowergym.nl of bel/whatsapp +31 6 

42335857. 

Via het JeugdSportFonds kunt u bijna een jaar lang gratis sporten.  

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van het JeugdSportFonds? De 

ouderkindadviseur (OKA aanwezig op school op maandagmiddag) of school 

helpt u hier graag bij. 
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