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2e Pinksterdag leerlingen vrij 

   

Beste ouders/verzorgers, 

 

De Rosa Boekdrukker beweegt! De ouderraad heeft weer gezorgd voor een 

fantastische disco afgelopen vrijdag. Jong en oud gaven hun coolste moves prijs op 



   
 

   
 

de muziek van dj Bas. Deze week is de Avond4daagse 

begonnen. Veel leerlingen en  ouders doen in Rosa-t-

shirt 4 avonden mee aan dit gezellige wandelfestijn. 

Donderdagavond aan het eind van de laatste etappe 

krijgen de deelnemers een medaille. Afgelopen week 

heeft groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt. De 

leerlingen hebben zeer geconcentreerd hun laatste 

Citotoets gemaakt. Ze hebben hun schooladvies 

allemaal al gehad en ze hebben zich ook al 

ingeschreven op een middelbare school maar wellicht 

wordt hun advies nog opgehoogd op basis van het 

resultaat van de eindtoets.  Vanaf 30 mei gaan de 

groepen 3 t/m 7 hun Cito-toetsen maken. Inmiddels is 

de organisatie van het Rosafestival op volle stoom. De 

ouderraad heeft veel hulp  en ook op school is de 

werkgroep cultuur binnen het thema wonen allerlei activiteiten aan het organiseren 

voor de verschillende groepen. We kijken uit naar een leerrijke en inspirerende tijd. 

 

Wenmiddag  

Zoals ieder schooljaar organiseren wij een wenmiddag waarin de kinderen kunnen 

kennismaken met de nieuwe stamgroep en hun (stamgroep)leerkracht. Verder 

krijgen ze een vooruitblik naar volgend schooljaar. Dit jaar staat deze middag 30 juni 

gepland van 13:30- 14:30u.   

 

Informatieochtend voor nieuwe ouders 

Akros en de Rosa Boekdrukker nodigen woensdag 8 juni alle 'toekomstige ouders' 

uit. Zo kunnen we uitleg geven over de overeenkomsten en verschillen tussen de 

voorschool/KDV en onze kleutergroep. Er zijn ook enkele ouders aanwezig die hun 

ervaringen willen delen. Dit informatie-uurtje zal rond 9u beginnen en plaatsvinden 

in onze speelzaal. 

 

MR 

De MR vergaderde op 7 april jl. Er werd o.a. gesproken over het antipest-protocol. Dit 

zal worden herschreven en worden vermeld op de website. Stefan deelde een 

presentatie met de MR over de tussentijdse schoolresultaten. Alle inzet in het moeilijke 

(corona) jaar is goed terug te zien in de cijfers. Complimenten aan het hele team! Ook 

gaf hij een terugkoppeling van de laatste studiedag waar de leerkrachten en de 



   
 

   
 

directeur een evaluatie hebben gedaan van het unitonderwijs van de afgelopen 

periode en een vooruitblik op de toekomst hebben geworpen. 

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van 

de hoogte en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR is van mening dat 

het huidige bedrag van €27,50 per leerling schappelijk is en niet hoeft te worden 

aangepast. Amsterdamse minimagezinnen kunnen de vrijwillige ouderbijdrage betalen 

met de Stadspas. Vereiste is dat de school meedoet met de regeling voor de Stadspas. 

Ouders met een Stadspas kunnen per kind €50,- ouderbijdrage door de gemeente 

laten overmaken naar de school. Stadspashouders 

kunnen zich hiervoor bij Ashvin melden. 

 

Iftar 

Op 21 april jl. heeft een aantal ouders een Iftar 

georganiseerd hier op school. Dit is de maaltijd 

die tijdens de Ramadan genoten wordt als de zon 

ondergaat. De Ramadan is een tijd van bezinning. 

En van samenkomst met familie, vrienden en 

buurtgenoten. Het was dus een mooie 

gelegenheid voor alle ouders om kennis te maken 

met de ramadan en om samen te komen en 

samen te eten. De Rosa Boekdrukker is een heel 

gemengde school waarbij leerlingen en ouders via 

elkaars feesten meer inzicht krijgen in elkaars 

culturen. We ervaren dit als een enorme rijkdom 

en kijken daarom ook uit naar ons cultureel 

festival! 

 

 

Rosa’s cultureel festival 8 juli 

Beste ouders/verzorgers, 

Het festival komt steeds dichterbij en we (de festivalcommissie) zijn druk bezig met de 

voorbereiding. En daarbij hebben we alvast wat vragen aan jullie: 

• Voor de knutselactiviteiten zijn we op zoek naar wc-rollen en lege eierdozen. 

Hebben jullie ze thuis liggen? Geef ze dan mee naar school! Inleveren kan bij 

meester Ashvin. 

• Rosa’s got talent, tijdens het festival is het podium voor de kinderen (en ouders). 

Als je iets wilt zingen, dansen, een mop vertellen…. alles kan! We komen de klassen 

nog langs om meer te vertellen. 



   
 

   
 

• Een feest zonder eten is natuurlijk geen echt feest. Daarom willen we iedereen 

vragen om iets te eten mee te nemen op 8 juli. 

• We zijn op zoek naar mensen die willen helpen met het begeleiden van spelletjes 

tijdens het festival. Zoals zaklopen, blikgooien, schaken etc. 

Dinsdag 14 juni om 20 uur hebben we een bijeenkomst op school over het festival, 

als u zin en tijd heeft bent u van harte welkom! We zijn blij met alle hulp! 

Ideeën, vragen, u kunt ons bereiken per mail: or.rosaboekdrukker@gmail.com 

Wij hebben veel zin in het festival op 8 juli! 

 

Oproep afscheidsboekje groep 8 

Voor het afscheidsboekje van groep 8 zijn enkele ouders bezig met het verzamelen 

van foto’s. We vragen van elke groep8-leerling een kleuterfoto en een recente 

foto; ouder(s) kunnen deze mailen naar rbgroep8boekje@gmail.com. 

Als je ook nog mooie foto’s met de huidige groep8-leerlingen erop hebt (van groep 1 

tot groep 8) van een schoolreisje, disco, eindejaarspicknick, kerst/iftar/paasmaaltijd, of 

mooie klassenfoto’s, dan zijn die ook erg welkom!  

We inventariseren de komende week wat de kosten voor het boekje per leerling zullen 

gaan worden en zullen dit dan aan de ouders communiceren! 

Bij vragen kun je terecht bij Hilde (moeder van Stije), 0642248973 

 

Naschoolse activiteiten door West Beweegt 

De afdeling Sport (West Beweegt) gemeente Amsterdam, organiseert aankomende 8 

weken op verschillende pleinen Urban Sports zoals Skateboarden, freerunning, BMX 

en tricking voor de groepen 5 t/m 8 (zie bijlage). Op de website is er de mogelijkheid 

om je aan te melden voor deelname: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam. 

 

BEST OF THE WEST 

BEST OF THE WEST is een podium voor jonge talenten tussen de 8 en 25 jaar, met 

prijzen om dit talent verder te ontwikkelen. Wij nodigen iedereen uit die woont, werkt 

of naar school gaat in Amsterdam West om een spetterende act op te voeren.  

Dit jaar is het thema SAMEN. Samen blijven we om elkaar geven, het brengt ons meer 

dan alleen! Samen overwinnen en opnieuw beginnen. We doen het SAMEN!  

De deelnemers kunnen zich opgeven voor één van de vijf disciplines, muziek, acteren, 

beeldende kunst, taal of dans. Nieuw dit jaar zijn de twee leeftijdscategorieën: 8 t/m 

16 jaar en 17 t/m 25 jaar.  
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https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/


   
 

   
 

In elke discipline zijn er prijzen te verdelen voor het verder ontwikkelen van hun talent. 

1ste prijs €500,-, 2e prijs €350,- en een aanmoedigingsprijs, een privé masterclass van 

een professional in de eigen discipline. 

In de flyer als bijlage bij deze nieuwsbrief opgenomen vinden jullie verdere informatie 

over wanneer en hoe je je kunt aanmelden. 

 

Buurtcamping 
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