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Beste ouders/verzorgers,
De school is lekker op stoom. Door ons unitonderwijs kunnen we zoveel mogelijk op
onderwijsniveau differentiëren waardoor de leerlingen zich competent voelen om te
leren. We gebruiken hiervoor alle lokalen (ook de leegstaande). Bijkomend voordeel
is dat de groepen klein blijven zodat uw kind ook zoveel mogelijk aandacht krijgt in
zijn/haar leerproces.
Ook merken we dat de meeste groepen in een positieve groepsvormingsfase zitten.
Dit levert een positief pedagogisch klimaat wat ook een belangrijke voorwaarde is
om goed te kunnen leren.
Deze week maakt u kennis met de leerkracht(en) van uw kind. We vinden het
belangrijk dat we een goede relatie met u opbouwen omdat uw betrokkenheid nodig
is voor een effectieve begeleiding van uw kind. Volgende week houden we voor
beide units een informatieavond om toelichting te geven op ons unitonderwijs. We
hopen dat u hiervoor tijd kunt vrijmaken en zien ernaar uit u te mogen begroeten!

Informatiebijeenkomst
Op 22 september een informatieavond voor:
• Unit 2 (groep 5 t/m 8): 19:00-20:00 uur.
• Unit 1 (groep 1 t/m 4): 20:00-21:00 uur.
Doel van deze avond is om u te informeren over de inrichting van ons unitonderwijs.
Daarnaast zal ook de Ouderraad zich voorstellen. Ze zoeken nog nieuwe leden!

Personeel
Onze onderwijsassistent Bart (in unit 1) heeft een nieuwe baan gevonden bij de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hij gaat ons verlaten per 1 oktober as. We
zijn hard op zoek naar vervanging. Binnenkort krijgen we via de Weekendacademie
een nieuwe kandidaat voorgesteld.

Betaling schoolreis unit 1
Volgende week dinsdag 20 september gaat unit 1 op schoolreis. De kosten voor het
schoolreisje bedragen € 30,-. Indien u nog niet betaald heeft, vragen we u dit bedrag
over te maken op onderstaande rekening:
IBAN: NL38INGB0004593644 T.n.v. OBS Rosa Boekdrukker
O.v.v.: Schoolreis 22/23, voornaam, achternaam en de groep van uw kind.
Graag zien we dit bedrag uiterlijk 16 september 2022 op de rekening staan.
Indien u in het bezit bent van een stadspas, vragen we u deze voor die tijd te komen
laten scannen bij Ashvin, u hoeft het bedrag dan niet over te maken.

Hulp gezocht Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar van 5 t/m 16 oktober en het thema is Gi-ga-groen.
Voor de activiteiten van die week kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Op vrijdag 7
oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend door de leerkrachten. Op
woensdag 12 oktober wordt een speurtocht in het Erasmuspark georganiseerd.
Voor deze speurtocht zoeken wij mensen die ons kunnen helpen.
Het is de bedoeling dat de kinderen in groepen langs verschillende bomen in het
Erasmuspark lopen waar zij opdrachten moeten uitvoeren. Vindt u het leuk om te
helpen en bent u beschikbaar op 12 oktober van 08:45 tot 11:45 uur? Meldt u dan
aan bij Carla of Ashvin of door een mail te sturen naar
bredeschool@rosaboekdrukker.nl.

De Kinderboekenweek wordt afgesloten op vrijdag 14 oktober met een
boekenmarkt. Alle leerlingen van de Rosa Boekdrukker mogen dan een boek
uitzoeken om mee naar huis te nemen. Daarvoor hebben we nette, tweedehands
kinderboeken nodig. Heeft u nog goede boeken thuis die niet meer worden
gelezen? U kunt ze inleveren bij Ashvin.
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!

Laatste kans: meubilair aangeboden
We hebben nieuw meubilair aangeschaft in de onderbouw. Het oude meubilair is
afgeschreven maar nog wel bruikbaar. We zoeken nog een bestemming hiervoor.
Wellicht heeft u nog ideeën, laat het dan weten via directie@rosaboekdrukker of
gewoon even binnenlopen en bij Ashvin of Stefan.

Naschoolse sportactiviteiten
West Beweegt organiseert voor kinderen van de Rosa Boekdrukker leuke naschoolse
sportactiviteiten. De sportactiviteiten vinden direct na schooltijd in onze gymzaal
plaats:
Beweegdiploma groep 1 & 2
Vanaf dinsdag 25 oktober tot en met dinsdag 13 december wordt er op de
dinsdagen van 15.00-15.45 uur ‘Beweegdiploma’ georganiseerd door juf Andrea voor
de groepen 1 en 2. Het Beweegdiploma is een leuke sportactiviteit voor kleuters waar
zij samen met andere kinderen de motorische en sociale vaardigheden spelenderwijs
ontwikkelen.
Handbal groep 3 & 4
Vanaf donderdag 27 oktober tot en met 15 december wordt er op de donderdagen
van 15.00-16.00 handbal georganiseerd voor leerlingen uit groep 3 & 4.
Schrijf uw kind in voor vrijdag 23 september, en let op: vol=vol. Online inschrijven
kan op www.naschoolseactiviteiten.amsterdam of middels de brochure die uw kind
heeft ontvangen, graag inleveren bij meester Ashvin. Voor vragen of ondersteuning
bij het inschrijven, neem contact op met juf Marike.

Jeugdgezondheidsteam stelt zich voor
Wij zijn Roos de Haan, Jill Siaw en Susan van der Pauw Kraan en wij werken als
schoolverpleegkundige, schoolarts, en doktersassistente op de Rosa Boekdrukker
vanuit de jeugdgezondheidszorg (en GGD) in Amsterdam.
Is uw kind bijna 5 jaar, dan bieden we een gezondheidsonderzoek aan voor uw kind
op school. Dit gebeurt ook als uw kind 10 jaar oud is. Belangrijk om voor deze
afspraak de online vragenlijst in te vullen zodat we hier samen over kunnen praten.
Heeft u verder nog vragen of zorgen over uw kind, gezondheid of vaccinaties neem
dan contact op via tel: 020 555 5961 of stuur ons een mail:
rdhaan@ggd.amsterdam.nl & jsiaw@ggd.amsterdam.nl.

