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Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen week was een volle week. De kennismakingsgesprekken waren nog maar
net voorbij, toen unit 1 op schoolreis ging naar Oud Valkeveen. Het was een
fantastische dag. Donderdagavond hebben de vier stamgroepcombinaties een
informatie-avond gehouden waarin respectievelijk werd uitgelegd hoe ons OGO
(ontwikkelingsgericht onderwijs) werkt in de onderbouw en het unitonderwijs vanaf
groep 3.
Deze week is de TSA weer begonnen. Daarnaast is vandaag de première geweest van
het filmproject Wie ben jij? in groep 6. Volgende week hebben we twee studiedagen.
Op woensdag is er vanuit onze stichting AWBR voor alle medewerkers van onze 18
scholen een onderwijscongres in Bussum georganiseerd. We gaan onszelf inspireren
bij diverse workshops. Op donderdag hebben we zelf als team een studiedag. We
gaan o.a. evalueren hoe het gaat met de implementatie van onze nieuwe
rekenmethode. We kijken uit naar een leerzame week!

Personeel
Komende maandag start Sjoukje als onderwijsassistent (werkdagen: maandag,
dinsdag en donderdag). Ze stelt zich voor: Ik ben Sjoukje Posthuma, 53 jaar. Woon in
Duivendrecht met man en 2 studerende kinderen (+ aanhang) en kater Jimmie. Na
functies in cultuur, educatie en vrijwillige taalcoaching aan vluchtelingen, draag ik nu
graag bij aan goed onderwijs in Amsterdam. Als onderwijsassistent op de Rosa
Boekdrukker hoop ik net die extra ondersteuning en aandacht te geven die de
leerlingen nodig hebben. Graag tot ziens!
OKA
Beste ouders van leerlingen van de Rosa Boekdrukker,
Ik wil mezelf even opnieuw voorstellen als Ouder en Kindadviseur
(OKA) en contactpersoon van de Rosa Boekdrukker. Als Ouder en
kindadviseur werk ik voor de kinderen en ouders in Amsterdam
onafhankelijk van school maar wel in samenwerking met school.
Ik ben al enige jaren een bekend gezicht voor de ouders van de
Rosa Boekdrukker maar voor sommigen misschien niet. Het is
mogelijk om bij vragen rondom kinderen/opvoeding/ouderschap
bij mij te komen. Samen gaan we kijken hoe ik of mijn team u
verder kan helpen.
Ik ben vaak op maandagmiddag aanwezig op school vanaf 15.00 maar ook goed
bereikbaar via de mail (L.deniet@oktamsterdam.nl) of telefonisch/whatapp op
0623387285. In overleg kunnen we dan een afspraak maken om te kijken waar we
elkaar spreken.
Met vriendelijke groet,
Lucienne de Niet
Ouder en Kindadviseur
MR
Op 15 september jl. vergaderde de MR voor de eerste keer dit schooljaar. De MR
heette Monieke van de Walle welkom, het nieuwe MR-lid voor de leerkrachtgeleding.
Stefan gaf een terugkoppeling van de team-dag op 23 augustus waar n.a.v. van de
missie en visie van de Rosa Boekdrukker o.a. is gesproken over wat er goed gaat en
waar er nog ontwikkelpunten zijn met elkaar. Ook is er gesproken over de
geactualiseerde schoolgids, die binnenkort zal worden vastgesteld, en over de
subsidie Basisvaardigheden, een subsidie tot € 200.000 die door het Rijk wordt
uitgezet. Bij toekenning zouden de gelden voornamelijk op personeel worden
ingezet.

Reservekleding
Bij de groepen 1/2 hebben is veel behoefte aan reservekleding. Het gaat vooral om
(jogging-)broeken, leggings en onderbroeken van maat 104 t/m 128. U kunt het
afgeven bij één van de kleuterleerkrachten.

Wie ben jij?
Vanmiddag was de feestelijke première van het filmproject WIE BEN JIJ? in groep 6.
Het was een fantastische middag, leuk dat er zoveel kinderen, ouders, verzorgers,
opa's en oma's bij aanwezig waren!

WIE BEN JIJ? is een project om elkaar beter te leren kennen. Kinderen krijgen een
workshop op school en filmen & interviewen bij elkaar thuis. De kinderen hebben
een geweldige film gemaakt, met medewerking van de ouders en juf Nina. Hartelijk
dank voor jullie hulp!
Het project wordt op 12 oktober afgesloten met een socratische les in de klas waarbij
de kinderen de film nog een keer kijken en ze in gesprek gaan over de thema's uit de
film.
We zijn blij met het project. De leerlingen hebben veel geleerd over filmen en
interviewtechnieken. Bovendien heeft het project bijgedragen aan een positief
pedagogisch klimaat in unit 2!

Schoolvoetbaltoernooi
Afgelopen woensdag 21 september hebben we met een team van meiden uit groep
7/8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi van West Beweegt. Het team heeft,
met support van ouders, hard gestreden maar vooral veel plezier gehad met elkaar.

Kinderboekenweek: hulp gezocht!
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 ouders 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!

TSO betaling en spellen gezocht
Veel mensen hebben al de 1e termijn van de TSO betaling gedaan, onze dank
daarvoor. Voor degene die het nog niet hebben gedaan; denkt u eraan dat 1
oktober de deadline is voor de betaling van de 1e termijn.
U kunt het geld voor de TSO overmaken op: NL 97 RABO 0308 1819 56 t.n.v.
Stichting Kunst en Vliegwerk.
Graag duidelijk vermelden: TSO, de voor- en achternaam van uw kind, de groep en
het leerjaar van uw kind.
Mocht u vragen hierover hebben kunt u contact opnemen met Carla Eefting:
bredeschool@rosaboekdrukker.nl.
Bij de TSO kunnen leerlingen verschillende activiteiten kiezen. Zo is er ook een lokaal
waar ze spellen kunnen spelen. Er zijn wat spellen versleten of er ontbreken
onderdelen. Daarom zijn we op zoek naar spellen in unit 1 en unit 2 voor de TSO
zodat de leerlingen weer wat meer keuze hebben. Dus als u nog spellen over heeft
die niet (meer) gebruikt worden, wilt u die dan doneren aan school (bij Ashvin of
Carla)? Bedankt alvast!

Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB)
Wil je beter Nederlands leren, je kind meer helpen met taal en
school? Wil je de school beter leren kennen en graag meedoen
met de activiteiten op school?
Doe dan mee met de gratis Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB)
cursus op de Rosa Boekdrukker.
De lesdagen zijn dinsdag- en donderdagochtend van 08.45 uur tot 11.45uur.
Bij genoeg aanmeldingen start er in oktober weer een nieuwe gratis TOB-cursus op
de Rosa Boekdrukker. Onze docenten hebben al veel ouders en verzorgers geholpen
met de Nederlandse taal. Je leert over de belangrijke dingen op school. Bijvoorbeeld
wat een 10-minuten gesprek is en hoe je een rapport leest. Je krijgt informatie over
hoe je kan helpen met huiswerk, leren tijdens spelen en nog veel meer. In dit filmpje
wordt het allemaal uitgelegd; https://youtu.be/g3fRopQQyec.
Als je in Amsterdam woont, je een BSN hebt en je geen andere door Amsterdam
betaalde cursus volgt, dan kun je in de meeste gevallen meedoen. Je moet wel al een
beetje kunnen lezen en schrijven. Ook kun je al een beetje Nederlands spreken en
begrijpen. Meld je dan online aan https://forms.gle/mPzEk7kbtZtdfUbY9 of vraag het
aanmeldformulier aan via WhatsApp 06-44177546.

Baarsjesfestival
Het Baarsjesfestival dat op 16 september werd afgelast (wegens slecht weer) wordt
opnieuw georganiseerd op 7 oktober vanaf 14:00 uur op het Balboaplein (voor de
Joop Westerweelschool). De gemeente Amsterdam en West Beweegt zijn actieve
partners bij de organisatie van de middag. Kinderen en ouders van verschillende
scholen uit de buurt komen bij elkaar, om samen te sporten, te spelen en te eten.
Voor een gezellige middag en om de onderlinge verbondenheid in deze leuke en
diverse buurt te versterken. Sport- en kunst-organisaties uit de buurt - maar ook
bijvoorbeeld de OBA Mercatorplein - zullen zich presenteren. Er zullen een klimmuur
en springkussens zijn, informatiekraampjes, theater en natuurlijk lekker eten. U bent
van harte uitgenodigd om met uw kind deel te nemen aan de activiteiten die
aangeboden worden (zie bijlage).
Weekend Academie
De Weekend Academie biedt een programma voor leerlingen uit
groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het doel van de Weekend
Academie is elk kind meer kansen te bieden om het beste uit zichzelf
te halen. Meedoen is gratis!
Het programma bestaat uit:
• Huiswerkbegeleiding in groepjes met een vaste begeleider
• Taalversterking en begrijpend lezen
• Verbeteren van studievaardigheden
• Gastlessen en thema activiteiten
• Sport & spel
In de Baarsjes zijn er twee programma’s:
•
•

Iedere woensdag 14.30-17.00 in Midwest, Cabralstraat 1
Iedere donderdag 14.30-17.00 in de Tagerijn, Balboastraat 18

Een keer meedoen? Dat kan! Kinderen zijn van harte welkom om een keer mee te
doen. Loop eens bij ons binnen of neem contact op met Rianne Kroon, 0645138122
of rianne.kroon@weekendacademie.nl

