12 oktober 2022

In deze nieuwsbrief:
Leerlingenraad
• Corona
• Rosakoor
• Doelab
• Cursus Taal en
Ouderbetrokkenheid
(TOB)
• Baarsjesfestival
• OBA Mercatorplein
•

Belangrijke data:
13 oktober
8:45-10u: Pedagogisch café
14 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek:
15 t/m 23 oktober
Herfstvakantie
31 oktober
8:30-9:00
Ouderbijeenkomst Doelab

Beste ouders/verzorgers,
De gouden weken zijn achter de rug en de groepen hebben
zich stuk voor stuk gevormd tot positieve groepen. Er is
daarmee een belangrijke basis gelegd voor een goede
leeromgeving. Afgelopen week was het een korte week
omdat we twee studiedagen hadden. Op de dag van de
leraar (afgelopen woensdag) waren we met alle AWBRcollega's in ‘t Spant in Bussum op het Nationale Onderwijs
Congres. Op donderdag hebben we met elkaar de
implementatie van onze nieuwe rekenmethode (Getal &
Ruimte) geëvalueerd. Daarnaast zijn we op die dag
begonnen met een serie inspiratiebijeenkomsten waarbij we
elkaar inspireren door middel van goede voorbeelden uit de
eigen onderwijspraktijk. Deze week staat in het teken van de
Kinderboekenweek. Vandaag had de werkgroep cultuur een
fantastische speurtocht georganiseerd in het Erasmuspark.
Komende vrijdag is er nog een boekenmarkt ter afsluiting
van de Kinderboekenweek. Alle leerlingen mogen dan een
boek uitzoeken om mee naar huis te nemen. Daarna begint de herfstvakantie.
Fijne vakantie alvast!

Leerlingenraad
Afgelopen periode hebben de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 een
sollicitatiebrief kunnen schrijven voor een plek in de leerlingenraad. Uit de 17
sollicitaties zijn de volgende leerlingen gekozen:
• Letta (4B)
• Bela (4A)
• Senna (5B)
• Feline (6B)
• Emily (6B)
• Alicia (6B)
• Jurcelijna (7A)
• Suzie (7A)
• Ishaya (8A)
• Rayan (8B)
We beginnen na de herfstvakantie met de eerste vergadering. Naast hun ideeën over
verbeterpunten voor onze school zullen we de invulling van de verjaardag van onze
naamgeefster Rosa Boekdrukker (13 november aanstaande) bespreken.
Corona
Vooruitlopend op een mogelijke coronagolf hebben we een coronaprotocol
opgesteld. De overheid heeft een sector coronaplan opgesteld voor het primair en
voortgezet onderwijs Dit protocol bestaat uit 4 fasen:

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u per fase hoe we als school hiermee omgaan.
Op dit moment heeft onze minister van Volksgezondheid verklaard dat we ons op
basis van de huidige corona-ontwikkeling in fase 2 bevinden.
Rosakoor
Op donderdag 27 oktober begint het Rosakoor weer te repeteren. We maken deze
week reclame. Indien uw kind interesse heeft krijgt het een brief mee naar huis
waarin we u om toestemming vragen ter aanmelding. De repetities zijn iedere
donderdag na school (15-16:15). Deelname is gratis.
Doelab
De lessen van Doelab stonden de afgelopen weken in het teken van robots.
In het Doelab hebben we Growie en Fixie. We hebben allemaal een eigen Growie
gemaakt en we maken met de kinderen een Leerkuilenspel. Aan het einde van het
project gaan we een keer in de klas vertellen wie Growie en Fixie zijn en ook wat
Doelab nu precies is.
Growie en Fixie helpen ons in het Doelab en wijzen ons erop dat we fouten moeten
maken, anders zijn we niet aan het leren... Zo kijkt Growie ook naar fouten. Soms zijn
fouten nodig om erachter te komen hoe iets werkt of om ergens steeds beter in te
worden. Zo werkt dat ook met topsporters. Op YouTube staan diverse filmpjes om
dit te illustreren. Zoals het filmpje van voetballer Messi op YouTube: ‘Leo Messi – This
is my formula Nederlandse
ondertiteling’https://www.youtube.com/watch?v=_iREWVYo8Pw. Maar ook de
Melkunie reclame van het meisje dat op judo zit, is hier een voorbeeld van.
Daarom zijn we in het Doelab juist zo blij als een kind een foutje heeft gemaakt, we
hebben dan een leermoment te pakken. Met de leervaardigheden pakken we deze
"fout" aan en komen kinderen vaak weer in beweging. Dit vraagt oefening van de
kinderen, maar ook van ons. (Wat mogen we van welk kind verwachten en ligt het
niet teveel in de comfortzone, maar juist in de leerzone)
In de lessen staan leervaardigheden centraal, elke les een andere, dat betekent dat
we elke les aandacht besteden aan een ander onderdeel en daardoor gericht
feedback kunnen geven. De afgelopen periode hebben we aandacht besteed aan;
•
•
•
•
•
•
•
•

ik wil leren
ik probeer
ik verbeter mezelf
ik ben creatief
ik concentreer me
ik geef niet op
ik ben nieuwsgierig
ik werk samen.

Op deze onderdelen geven we feedback en na verloop van tijd herkennen kinderen
ook hun fixed mindset en kunnen ze gaan handelen en aanpassen wat ze zelf kunnen
veranderen. De afgelopen weken hebben we feedback o.a op de volgende manier
gegeven:
•
•
•

"Ik zie dat je jouw fantasie hebt gebruikt, wat een creatieve oplossing heb je
bedacht"
"Ik zie dat je op meerdere manieren hebt geprobeerd om de armen hebt
vastgemaakt, welke vond je het fijnste werken en waarom"
"Bij welke oplossing van jezelf was je het meeste trots op jezelf".

We geven zelf het goede voorbeeld door positieve feedback te geven op het proces
en niet een oordeel op het resultaat. Dus wel: “Wat een slimme oplossing om die
armen vast te maken met touw!” en niet: “Wat een mooie armen!”.

Door aandacht te geven aan het proces, maak je kinderen bewust dat ze aan het
leren zijn.
Voor de ouders van de kinderen die in het Doelab zitten is er maandag 31 oktober
(8.30- 9.00 uur) aanstaande een ouderbijeenkomst, zodat ze kunnen kennismaken
met de leerkrachten. Ook om informatie te krijgen wat we nu precies doen en hoe de
transfer naar de klas gaat. De bijeenkomst vindt plaats in het Doelab-lokaal op de
tweede verdieping. Kunt u er niet bij zijn, dan zorgen wij ervoor dat u de informatie
via Parro krijgt. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.

Cursus 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.
Naar verwachting starten de lessen in de tweede week na de herfstvakantie. U kunt
zich nog aanmelden via: https://forms.gle/mPzEk7kbtZtdfUbY9 of vraag het
aanmeldformulier aan via WhatsApp 06-44177546.
Baarsjesfestival
Afgelopen vrijdag hebben we met een gemengd team uit groep 7/8 meegedaan met
het voetbaltoernooi op het Baarsjesfestival. Het was een leuke middag en ons team
heeft veel lol gehad en zelfs de halve finale gehaald!

OBA Mercatorplein
In oktober zijn er verschillende activiteiten (gratis) voor de jeugd bij de OBA
Mercatorplein. Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van leesplezier en
taalontwikkeling:
• Zaterdag 15 oktober 14.00 – 15.00: Familievoorstelling Oooeps van Yogi
Kindertheater (4+)
• Maandag 17 oktober 11.00 – 12.00: Workshop: Verhalenzaaien (7+)
• Zaterdag 22 oktober 10.30 – 12.00: Filosoferen met acteur en presentator Nizar El
Manouzi (9+)

