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30 maart:  

Studiedag: leerlingen vrij  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De school begint weer te bruisen. We hebben na afschaffing van de corona-

maatregelen nog te maken gehad met een fikse griepgolf. Deze lijkt nu langzaam weg 

te ebben. Dit betekent dat het team weer bijna op volle sterkte is. Ook de klaslokalen 

zijn weer lekker gevuld en de leerlingen zijn blij (weer) op school te zijn. Dit was ook 

te merken afgelopen vrijdagmiddag toen we achtereenvolgens twee grote groepen 

voor de Rosa Boekdrukkerbioscoop mochten verwelkomen. De leerlingen en de 

leerkrachten voelen zich goed en hebben plezier, een belangrijke voorwaarde om te 

kunnen leren! 

 

Studiedag 30 maart 

Volgende week woensdag is er een studiedag. We zullen dan de differentiatie die we 

toepassen in ons unitonderwijs evalueren en verbeterpunten inventariseren. Daarnaast 

krijgen we een presentatie van een methodespecialist voor de rekenmethode Getal & 

Ruimte. Dit is één van de twee methoden (de andere methode is Wereld in Getallen 5 

(WIG 5), een vernieuwde versie van onze huidige methode) die onze werkgroep 

rekenen heeft voorgesteld. We gaan vanaf volgend schooljaar namelijk een nieuwe 



   
 

   
 

rekenmethode implementeren. Deze week geven de leerkrachten in de groepen 3 t/m 

8 lessen uit WIG 5 om uit te proberen wat ze van deze methode vinden. Na volgende 

week gaan we een week Getal & Ruimte uitproberen. 

 

MR 

Op 2 maart jl. vergaderde de MR zonder Stefan die geveld was door corona. Er werd 

o.a. aandacht besteed aan het feit dat de Rosa opnieuw het vignet Gezonde School 

heeft behaald. De school besteedt in de lessen structureel aandacht aan gezondheid 

en stimuleert gezond gedrag. Alle groepen krijgen twee keer per week gymles van een 

vakleerkracht, de school neemt deel aan of organiseert sportevenementen. Bewegen 

in de pauzes wordt aangemoedigd door middel van een uitnodigend schoolplein en 

tussen-schoolse sportactiviteiten. Dit is ook vastgelegd in het schoolbeleid. De Rosa 

moedigt leerlingen dagelijks aan met een fruitmoment en tijdens de lunch om water 

of melk te drinken en gezond te eten. Wel signaleert de MR dat er sinds corona meer 

met ongezonde lekkernijen getrakteerd wordt, waarschijnlijk door het feit dat de 

traktaties apart verpakt moeten zijn. De MR vindt het belangrijk om continue aandacht 

te blijven schenken aan de uitgangspunten van de Gezonde School en om hier zowel 

bij de leerkrachten als bij de ouders samen in op te trekken. 

Ook werd er met een lid van de Ouderraad gesproken over o.a. de vaststelling van de 

hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Het uitgangspunt is dat de gelden 

besteed worden aan de kinderen (te denken valt aan huur van kraampjes Rosa-festival, 

knutselspullen, bioscoopmiddag, voorstelling voor de peuters). Ouders met een 

Stadspas kunnen bij Ashvin terecht voor korting op bepaalde activiteiten. Alle 

activiteiten zijn altijd voor alle leerlingen. 

 

Gezonde school en tractaties 

We hebben de schoolafspraak dat er bij verjaardagen gezond getrakteerd wordt. 

De laatste tijd merken we dat er veel te grote, ongezonde traktaties worden 

getrakteerd. 

Een traktatie is bedoeld als klein extraatje. Daarnaast is het niet de bedoeling dat er 

speelgoed bij zit. 

Wilt u erop letten dat uw kind iets kleins en gezonds trakteert? Hieronder 

voorbeelden van gezonde traktaties. 

 



   
 

   
 

 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Oekraïne 

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben als team stilgestaan bij de 

impact voor onze leerlingen. We hebben vanuit ons bestuur handreikingen gekregen 

om met leerlingen (van verschillende leeftijden) in gesprek te kunnen gaan. 

Leerkrachten staan regelmatig stil bij deze verschrikkelijke oorlog o.a. in 

klassenvergaderingen of nav het jeugdjournaal.  

Inmiddels arriveren ook de eerste gezinnen uit de Oekraïne in Amsterdam. Stadsbreed 

is afgesproken dat in ieder stadsdeel een bestuur de opvang van 

vluchtelingenkinderen gaat regisseren. In West is dat AWBR (de stichting waaronder 

onze school ook valt). Er zal bij scholen met nieuwkomersgroepen (bij AWBR is dat De 

Roos) een speciale groep worden geformeerd voor Oekraïnse kinderen. Totdat het 

zover is, zullen de scholen de kinderen tijdelijk opvangen. De gemeente zal 

ondersteunen bij de dagbesteding van deze kinderen. Het kan dus zijn dat onze school 

de komende tijd ook te maken krijgt met de opvang van enkele vluchtingenkinderen. 

 

Rosa’s boekenclub  

Onze school heeft sinds kort een heuse boekenclub! 

Elke maandag en vrijdag in de grote pauze lezen een 

aantal super enthousiaste leerlingen uit unit 2 samen 

het boek Koken voor de keizer van Marloes Morshuis. 

Dit boek gaat over het bloedstollende avontuur van de 

11-jarige Mick, die moet koken voor zijn leven. Zeven 

dagen lang moet hij iets maken wat keizer Linus I 

lekker vindt. Er is echter één probleem: de keizer lust 

niets… Naast gewoon ontzettend leuk, is lezen ook nog 

eens heel erg goed voor je! Je vergroot je 

woordenschat, verbetert je taalvaardigheid en leert je 



   
 

   
 

ook nog eens beter inleven in de ander. Wil je ook meedoen? Juf Sara weet of er plek 

is. 

 

Schoolband en koor 

Sinds afgelopen donderdag is het koor van de Rosa Boekdrukker gestart onder leiding 

van juf Simone van de Aslan Muziekschool. Er hebben zich 15 leerlingen aangemeld! 

Zij zullen iedere donderdag gaan zingen en toewerken naar een voorstelling tijdens 

ons cultuurfeest op 8 juli as. Daar zal dan ook de Rosaband optreden die al sinds 

oktober iedere dinsdag repeteert. 

 

Filmmiddag 

Afgelopen vrijdag heeft de ouderraad een filmmiddag op school georganiseerd. Het 

was een fantastische middag. Alle leerlingen kregen popcorn en wat te drinken en 

hebben genoten van de aangeboden films. Veel dank aan de ouderraad voor het 

organiseren van dit leuke event! 

 

 

 

 


