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In deze nieuwsbrief:    

  

Belangrijke data:   

 

• Personeel 

• Leerlingenraad 

• Oproep: Hulp bij 

Koningsspelen 

• Naschoolse activiteit 

Beweegdiploma periode 3 

• Cursus Taal en 

Ouderbetrokkenheid (TOB) 

• TSA-presentatie 

• KIES-training 

 
  

15 april:  

Goede Vrijdag: leerlingen vrij 

18 april: 

Tweede paasdag: leerlingen vrij 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De lente is begonnen en april doet wat hij wil, gelukkig kunnen we tussen de buien 

door toch buiten spelen! Ramadan is ook sinds 1 april begonnen dus hebben sommige 

ouders (en leerlingen in de bovenbouwgroepen) hun bioritme aangepast op andere 

eettijden. Tijdens de studiedag hebben we met elkaar de inrichting van ons 

unitonderwijs geëvalueerd. Aan de hand daarvan hebben we verbeterpunten met 

elkaar besproken. We zijn bezig om richting volgend schooljaar de groepsindeling en 

bijbehorende bezetting te formeren. Dit is met name in unit 2 een hele puzzel. We zijn 

nog steeds op zoek naar een bovenbouwleerkracht. Daarom vragen we u om onze 

vacature te delen in uw netwerk (zie hieronder bij personeel). Na deze week hebben 

we nog twee weken tot de meivakantie. Groep 8 is hard aan het werk met de 

voorbereiding van de eindtoets op 11 en 12 mei (de week na de vakantie). De groepen 

3 t/m 7 hebben nog even tijd, die hebben pas vanaf 30 mei de Cito-eindtoetsen. Voor 

de vakantie hebben we nog een paasontbijt op donderdag 21 april en op 22 april doen 



   
 

   
 

we mee aan de koningsspelen. Een leuke en intensieve tijd waarbij we u vast ook op 

school zien! 

 

Personeel 

Sinds maandag hebben we een nieuwe collega: meester Bart. Hij komt op maandag 

en dinsdag unit 2 versterken en op donderdag groep 3/4A: 

Graag stel ik mij even voor aan jullie. Ik ben Bart, 30 jaar en ik kijk 

ernaar uit om de komende maanden bij de Rosa Boekdrukker aan 

de slag te gaan. Met veel enthousiasme ga ik mij inzetten om de 

komende tijd leerkrachten te assisteren waar ik kan en de 

leerlingen in hun ontwikkeling vooruit te helpen. Naast mijn 

werkzaamheden als onderwijsassistent ben ik op dit moment ook 

bezig met het afronden van de master Militaire Geschiedenis aan 

de Universiteit van Amsterdam. Als u nog vragen heeft, sta ik u natuurlijk graag te 

woord! 

 

We zoeken een bovenbouwleerkracht in unit 2. Wilt u ajb deze vacature delen in uw 

netwerk (bijv. via LinkedIn). U kunt daarbij verwijzen naar onze website: 

https://obsrosaboekdrukker.nl/contact/werken-bij- Bedankt alvast! 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad vergaderde op 28 maart jl. Aangezien er net 

gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest krijgen we waarschijnlijk te maken met een 

nieuw stadsdeelbestuur. Daarom zal de leerlingenraad de nieuwe portefeuillehouder 

uitnodigen op school om de verbeterpunten te bespreken die tijdens de 

inspraakavond in december aan de orde zijn geweest. Daarnaast heeft de 

leerlingenraad nagedacht over een PBS-beloning voor de hele school aan het eind van 

het schooljaar. Gedacht wordt aan een pyjamafeest. Tot slot heeft de leerlingenraad 

ideeën geopperd voor Rosa's Festival op 8 juli. Daarbij willen ze graag sportieve 

activiteiten (o.a. voetbal, zaklopen), knutselactiviteiten en een inzamelactie 

organiseren. Deze ideeën zijn doorgegeven aan de OR. 

 

Oproep: Hulp bij Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april organiseren we sinds een lange tijd weer Koningsspelen op de Rosa 

Boekdrukker. We gaan oud-Hollandse spelen organiseren voor onze leerlingen op het 

schoolplein. Voor unit 1 zal het in de ochtend plaatsvinden (10:00-12:00 uur). En voor 

unit 2 organiseren we de Koningsspelen in de middag, na de lunchpauze (13:00-15:00 

uur). 

https://obsrosaboekdrukker.nl/contact/werken-bij-


   
 

   
 

Natuurlijk kunnen wij dit niet organiseren zonder uw hulp. We zoeken mensen die 

oud-Hollandse spelen willen begeleiden. Het houdt in dat u bij één activiteit zal staan 

gedurende de ochtend óf middag. Lijkt het u leuk, of kent u iemand die ons hierbij zou 

willen helpen dan horen wij het graag! Graag door middel van een mailtje naar 

msemplonius@rosaboekdrukker.nl of laat het weten aan de groepsleerkracht. 

 

Naschoolse activiteit Beweegdiploma periode 3 

Vanaf 17 mei tot en met 5 juli wordt er op de dinsdagen van 15.00-15.45 uur 

beweegdiploma georganiseerd door juf Andrea voor de groepen 1 en 2 in onze 

gymzaal. Het beweegdiploma is een leuke sportactiviteit voor kleuters waar zij samen 

met andere kinderen de motorische en sociale vaardigheden spelenderwijs 

ontwikkelen. 

Schrijf uw kind in voor dinsdag 19 april 2022, en let op: vol=vol. 

Online inschrijven kan op www.naschoolseactiviteiten.amsterdam of middels de 

brochure die u heeft ontvangen, graag inleveren bij meester Ashvin of juf Marike. Voor 

vragen of ondersteuning bij het inschrijven, neem contact op met juf Marike. 

 

Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) 

Wil je meer weten over de school van je kind?  

Wil je de school of kind graag helpen? 

Wil je actief meedoen?  

 

Volg dan gratis de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid. De onlinecursus mag weer 

fysiek op school, hoe fijn is dat! 

We starten komende maandag 11 april om 8.45u tot 11.45u op school. Gezellig in ons 

BEVO-lokaal met een groepje van 9 ouders, u kunt nog aansluiten. 

De cursus zal iedere maandag en woensdagochtend onder schooltijd plaatsvinden. De 

ervaren docent Johan zal u meenemen in wat er op school zoal leeft en gebeurt. Hij 

zal met u het Boekdrukkertje doornemen, vertellen wat er tijdens het thema in de 

kleutergroepen gebeurt, wat de ouderraad organiseert, wanneer de 

rapportgesprekken van uw kind zijn enz. Maar hij zal ook vooral bij uw vragen 

aansluiten, wat wilt u leren en weten van de Nederlandse taal binnen onze school om 

zo uw kind beter te kunnen begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. 

Bij vragen kun u terecht bij Carla (bredeschool@rosaboekdrukker.nl) of Claudi 

(cwolf@rosaboekdrukker.nl) 

 

 

 

mailto:msemplonius@rosaboekdrukker.nl
http://www.naschoolseactiviteiten.amsterdam/
mailto:bredeschool@rosaboekdrukker.nl
mailto:cwolf@rosaboekdrukker.nl


   
 

   
 

TSA-presentatie 

Binnenkort zijn de laatste lessen van de TSA (Tussen Schoolse Activiteiten). Wij 

nodigen u van harte uit om te komen kijken naar een korte presentie van de lessen 

van uw kind. U kunt dan zien wat uw kind heeft gemaakt en/of gedaan tijdens deze 

periode TSA lessen. 

 

 

   

Hieronder een overzicht van wanneer welke presentatie is. 

 

Vrijdag 8 april van 8.20-8.30 uur 

De Choco-ondernemers sluiten af met een eerlijke Chocolade markt in de 

ochtend tijdens de inloop om 8.20 uur.  

De kinderen gaan chocoladerepen met een zelfgemaakte omslag verkopen. De 

opbrengst gaat naar het zelfgekozen goede doel: de oorlogsslachtoffers uit 

Oekraïne. 

Graag contant geld meenemen, want er kan niet worden gepind. Een kleine reep kost 

€1,- en een grote reep kost €2,-. 

  

Vrijdag 8 april van 12.50 tot 13.10 

Swingende kleuters in de Speelzaal 

Textielclub in het Bevolokaal op de begane grond 

Voetbal in de gymzaal 

 

 

 

 



   
 

   
 

Maandag 11 april van 12.50 tot 13.10 

Verhalend knutselen in het Bevolokaal op de 1e verdieping 

Slijm en klei maken in het Bevolokaal op de begane grond 

Tiktok dance bij FemmeGym (wacht even bij de ingang op iemand van school 

voordat u naar binnengaat.) 

Musical in de Speelzaal 

  

Dinsdag 12 april van 12.50 tot 13.10 

Circus in de Speelzaal 

Sport en spel In de Gymzaal 

Teken- en schilderatelier in het Bevolokaal op de begane grond 

  

Donderdag 14 april van 12.50 tot 13.10 

Liedjes en spelen met muziek in de Speelzaal 

Techniekatelier in het Bevolokaal op de begane grond 

My Bling in het Bevolokaal op de 1e verdieping 

Basketbal in de Gymzaal 

  

Komt allen en veel plezier bij de presentaties! 

Deze week zijn ook de inschrijfformulieren uitgedeeld voor de inschrijvingen van het 

blok wat start na de meivakantie tot de zomervakantie 

A.s. Maandag 11 april moeten de formulieren weer ingeleverd worden. Dan 

wordt die week erna bekend gemaakt bij welke activiteit de kinderen zijn 

ingedeeld. 

 

 

 

KIES-training 

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 19 mei 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 22 april 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 Kind Adviseur van uw school. 

Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. Ook kunt u voor vragen 

een mail sturen naar saskia@kiesamsterdam.nl. 

 

mailto:sas-kia@kiesamsterdam.nl
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