
   
 

   
 

20 april 2022  

  

In deze nieuwsbrief:    Belangrijke data:   

• OGO-certificering 

leerkrachten groepen 1/2 

• Schoolvoetbal 

• Ruilbibliotheek 

• Koningsspelen 2022 

• Bijeenkomst festival 

• Sponsorloop groep 8 

• Ouder en Kindteam 

• Rosa´s Glitter Dance Party 

• Iftar 

• Avond4daagse 

• Afsluiting TSA 

• Sportkamp West Beweegt 

in mei–vakantie 

 
21 april:  

Iftar vanaf 20:00 

22 april: 

Koningsspelen 

23 april – 8 mei: 

mei-vakantie 

10 mei: 

Bijeenkomst festival 

12 mei: 

OKT stelt zich voor 

13 mei: 

Rosa’s Glitter Dance Party 

16 - 19 mei: 

Avond4daagse 

   

Beste ouders/verzorgers, 

 

De leerlingen zijn hard aan het leren en er heerst ook een sfeer van opwinding op 

school. De groepen 1-2 zijn naar de bieb en de Slatuinen geweest. Groep 8 is druk 

bezig met geld inzamelen voor hun busreis op kamp. Daarvoor organiseert een 

groepje vanmiddag een voetbaltoernooi in het Erasmuspark. Een ander groepje 

organiseert een sponsorloop die morgen op het schoolplein zal plaatsvinden. Intussen 

zijn de gymjuffen hard bezig om de laatste puntjes op de i te zetten voor de 

koningsspelen komende vrijdag. Daarvoor leren de leerlingen ook weer een dans, die 

ze met z´n allen zullen vertonen rond 15:00 zodat u ze kunt komen bewonderen. 

Daarna begint de meivakantie. We wensen u en uw kinderen alvast een hele fijne 

vakantie! 



   
 

   
 

 

OGO-certificering leerkrachten groepen 1/2 

Gisteren hebben 3 leerkrachten (juf Josine, juf 

Esther en juf Myrthe) van de groepen 1/2 hun 

2,5-jarige “Startblokken”-opleiding afgerond. Ze 

zijn nu officieel gecertificeerd in het geven van 

ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). De trainer 

van het Landelijk centrum voor 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs noemde de drie 

leerkrachten een dreamteam! Ze zijn alle drie met de hoogste onderscheiding cum 

laude geslaagd. Daar zijn we enorm trots op! 

 

Schoolvoetbal 

Afgelopen woensdag hebben we namens de Rosa Boekdrukker deelgenomen aan 

het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. We hadden zelfs twee meidenteams uit groep 6, 

7 en 8. Er is gelijk gespeeld, gewonnen en verloren. Bovenal hebben we een mooie 

dag gehad met heel veel plezier. De meiden stelden zich erg sportief op naar de 

tegenstanders en de scheidsrechters en dat verdiende een medaille. Dank aan alle 

spelers en natuurlijk de supporters!  

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Ruilbibliotheek 

Onze school krijgt een ruilbibliotheek! Bij de ingang van de school komt een mobiele 

boekenkast te staan waar u kinderboeken in kunt zetten en ook weer uit kunt halen. 

Met de ruilbibliotheek hopen wij het leesplezier onder onze leerlingen te vergroten 

en ieder kind de kans te geven leuke boeken te lezen.  

Dus mocht u thuis nog nette, schone kinderboeken hebben die niet meer worden 

gelezen? Lever ze dan in bij meester Ashvin (het liefst in een plastic tas).  

Deze week start de eerste inzameling. Boeken kunnen ingeleverd worden tot 

woensdag 11 mei. Dan hopen we om 12.30u ’s middags de ruilboekenkast voor het 

eerst goedgevuld naar buiten te kunnen rijden.  

Groetjes, meester Rowin en juf Sara 

 

Koningsspelen 2022 

Aanstaande vrijdag 22 april organiseren we de Koningsspelen op de Rosa 

Boekdrukker. We zullen in de units op het plein verschillende oud-Hollandse spelen 

gaan doen. We sluiten de dag feestelijk af om 14:50 uur op het plein met de hele 

school. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Met de hele school 

zullen we de Koningsdans opvoeren, deze hebben alle kinderen afgelopen week 

geoefend. Alle kinderen mogen vrijdag in het oranje gekleed naar school komen, wij 

hebben er zin in!   

 

Bijeenkomst festival 

Beste ouders/verzorgers, 

Op dinsdag 10 mei om 20.00 uur is er een bijeenkomst op school over het Rosa’s 

Cultureel Festival. Hebt u zich aangemeld om te helpen, lijkt het u leuk om te helpen, 

of bent u benieuwd naar het festival? Kom dan gezellig langs! 

We zoeken bijvoorbeeld mensen die op 8 juli willen helpen bij het opbouwen van het 

festival: kraampjes neerzetten, podium opbouwen, materialen klaarleggen, plein 

versieren etc. 

Of die tijdens het festival willen helpen. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van 

verschillende activiteiten bij een kraampje zoals: schaken, schminken, knutselen, 

spelletjes, henna schilderen, fotobooth. Of bij het begeleiden van een 

spelletjesparcours (zaklopen, snoephappen, badminton, springtouwen, kloslopen, 

blikgooien), boogschieten, stoepkrijten… 



   
 

   
 

Ook zoeken we ouders die willen helpen bij het organiseren en leuke ideeën zijn 

altijd welkom! Mocht u op 10 mei niet kunnen, maar wilt u wel helpen of betrokken 

zijn dan kunt u ons ook per mail bereiken: or.rosaboekdrukker@gmailcom. 

 

Sponsorloop groep 8 

Door leerlingen van groep 8: 

Groep 8 gaat bijna op kamp. Maar onze school heeft niet genoeg geld voor de 

schoolbus. Daarom organiseren wij een sponsorloop. We rennen rondjes op het 

schoolplein en als u kennissen heeft of u heeft zelf wat voor ons over zou u ons heel 

erg helpen.  

We rennen zoveel mogelijk rondjes in groepjes van tien. Voor elk rondje (ongeveer 

50m) dat we rennen geven de sponsors een bepaald bedrag. U mag zelf kiezen 

hoeveel. We zetten bij elk rondje dat uw kind rent een stempel zodat het duidelijk is 

hoeveel rondjes er gerend zijn en wat voor bedrag daar tegenover staat.  

Als het goed is heeft uw kind een briefje meegekregen en daar kunt u zich 

aanmelden voor de sponsorloop. Graag weer inleveren op school. 

Dankuwel! 

 

Het Ouder en Kindteam stelt zich voor! 

Beste ouders van de Rosa Boekdrukkerschool,  

Ik ben Lucienne de Niet, ouder en kindadviseur en contactpersoon van de Rosa 

Boekdrukkerschool. Mijn collega's Roos de Haan, Jill Siaw en Susan van der Pauw 

Kraan werken respectievelijk als schoolverpleegkundige, schoolarts en 

doktersassistente vanuit de GGD voor de jeugdgezondheidszorg in Amsterdam.  

 

 

 

 



   
 

   
 

Samen zijn wij het Ouder en Kindteam.   

Op 12 mei zijn wij in de ochtend om half 9 op het schoolplein aanwezig voor u!   

U kunt bij ons terecht om kennis te maken of met vragen over uw kind. Mocht u op 

een ander moment vragen hebben dan kunt u ons bereiken via de onderstaande 

contactgegevens: 

Lucienne de Niet: 0623387285 / L.deniet@oktamsterdam.nl  

Centraal nummer Ouder en Kindteam: 020 555 5961  

Of mailen naar rdhaan@ggd.amsterdam.nl & jsiaw@ggd.amsterdam.nl  

 

Avond4daagse 

16 t/m 19 mei wordt er weer een avondvierdaagse gelopen. U kunt zich morgen (21 

april) nog inschrijven bij Aleid of Fons (ochtend bij inloop en middag bij uitloop). 

Kosten: €3,50 per kind. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: 

or.rosaboekdrukker@gmail.com. 

 

Rosa’s Glitter Dance Party 

Vrijdag 13 mei van 18.00 tot 20.30 uur is er weer disco op de Rosa Boekdrukker. Na 2 

jaar kunnen we eindelijk weer losgaan op de dansvloer. Unit 1 (gr. 1 t/m 4) is vanaf 

het begin welkom, unit 2 (gr. 5 t/m 8) vanaf 19.00 uur zodat de kleinsten in het begin 

nog even ongestoord op hun eigen liedjes kunnen feesten. 

Het feest wordt buiten schooltijd georganiseerd door de OR. De school is dus niet 

verantwoordelijk voor de kinderen. De ouders zijn dan ook van harte welkom en 

kunnen wellicht ook even een dansje doen. 

Het thema is GLITTER. Het zou leuk zijn als iedereen feestelijk en met zo veel 

mogelijk glitters gekleed komt.  

Voor de kinderen zal er limonade en chips zijn. 
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Iftar 

De Ramadan is op 1 mei afgelopen. Morgenavond (21 april) is er de gelegenheid om 

samen met andere ouders en leerlingen het vasten te breken tijdens een Iftar. U bent 

op school welkom om 20:00 uur. Rond 20:45 uur gaan we aan tafel. Zoals gebruikelijk 

bij een Iftar-maaltijd vragen we iedereen om een steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld 

door een gerecht mee te nemen. Maak wel een gerecht met halal producten! 

 

Afsluiting TSA-periode 

Afgelopen week hebben alle TSA-docenten met hun leerlingen een demonstratie 

gegeven ter afsluiting van de periode. Eén van de hoogtepunten was de chocomarkt 

waar de leerlingen door hun eigengemaakte chocoladerepen te verkopen €100 

hebben opgehaald voor de oorlogsslachtoffers in de Oekraïne. 

  

 



   
 

   
 

 

Sportkampen West Beweegt in de meivakantie 

Sportkamp 1 is voor 5 tot en met 7-jarigen en is op maandag 25 en dinsdag 26 april.  

Sportkamp 2 is voor 8 tot en met 12-jarigen en is van maandag 2 mei tot en met 

woensdag 4 mei. 

De locatie is Blauwwithal (Joos Banckersweg 18 A) en er worden veel verschillende 

sporten gedaan. 

Inschrijven is verplicht en kan via deze link: 

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

kinderen/aanbod-west/ 

Wees er snel bij want vol=vol! 
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