
   
 

   
 

15 oktober 2021  

  

In deze nieuwsbrief:    

  

Belangrijke data:   

• Kinderboekenweek 

• Voetbaltoernooi 

• Leerlingenraad 

• Verzuim 

• The Mall 

• Aslan wint 

Amsterdamprijs 

• Uitnodiging Big Draw 

• Kindercollege 

Mechteld Jansen (9+) 

 
 

16 t/m 24 oktober 

Herfstvakantie  

25 oktober 

Studiedag (leerlingen vrij!) 

 27 oktober 

Klankbordgroep 19-20u 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De herfst is begonnen en met de herfstvakantie voor de deur kunnen we een eerste 

balans opmaken. De units hebben zich gezet en het onderwijs begint te swingen hier 

op school. En iedere week overleggen de leerkrachten in de units hoe het onderwijs 

nog beter kan. We hebben inmiddels ook heel veel mooie coproducties met u als 

ouders mogen beleven. Denk daarbij aan de opening van de kinderboekenweek, 

vossenjacht in het park, een voetbaltoernooi op het Balboaplein. De Ouderraad is 

verder al heel actief en heeft de school mooi versierd in herfststijl. Maar ook iedere 

dag weer de gesprekjes op het schoolplein en inmiddels ook weer de regelmatige 

inloop. Al met al belangrijke voorwaarden voor onze leerlingen om zich goed te 

voelen en om zich naar behoefte te kunnen ontwikkelen. Nu is het tijd om even stil te 

staan. Een week om te rusten en na te genieten van deze mooie start. We beginnen 

na de vakantie met een studiedag dus hou er rekening mee dat de leerlingen dan 

nog een dag vrij zijn. We zien u en de leerlingen graag terug op dinsdag 26 oktober! 

 

Fijne vakantie namens het hele team van de Rosa Boekdrukker! 



   
 

   
 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek was een groot succes 

afgelopen anderhalve week. De opening 

was bijzonder omdat voor het eerst sinds 

lange tijd alle leerlingen met elkaar een 

dans hebben gedaan met ouders als 

publiek! Op 8 november hebben de 

leerlingen een vossenjacht gedaan waarbij 

ouders als 15 uiteenlopende beroepen in 

het Erasmuspark stonden te posten. Het was 

een fantastische dag waarbij de oudere leerlingen zich ontfermden over de jongere 

leerlingen. We zijn trots op deze samenwerking! 

 

De afsluiting van de kinderboekenweek 

was vandaag. Alle leerlingen hebben 

samen met hun ouders een boek 

gekozen op onze boekenmarkt. We 

hebben gemerkt dat door de extra 

aandacht voor boeken, leerlingen 

enthousiast zijn om te lezen. We hopen 

dat u ook thuis uw kinderen blijft 

stimuleren om te lezen. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Afgelopen woensdag 13 oktober hebben we met twee teams van enthousiaste 

jongens en meiden uit groep 7 en 8 deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi op 

het Balboaplein. Er zijn vele wedstrijden gewonnen door beide teams en er is zelfs 

een team in de finale beland. Onze leerlingen hebben het super gedaan, er werd 

hard gewerkt. 

 

Na afloop hebben we ook namens onze school met een team van ouders en 

docenten deelgenomen aan het toernooi van volwassenen. Ook dit team heeft 

meerdere wedstrijden gewonnen. We zijn trots dat we namens de Rosa Boekdrukker 

met zo’n grote opkomst hebben deelgenomen aan het buurtinitiatief. Bedankt aan 

alle voetballers, ouders en supporters die erbij waren! 

 



   
 

   
 

 
 

 

Leerlingenraad 

Afgelopen week is de leerlingenraad geïnstalleerd. Van de 17 leerlingen die 

gesolliciteerd hebben, zijn er 6 gekozen om de school te vertegenwoordigen: 

• Stije (8B) 

• Adam (8A) 

• Noor (7A) 

• Inas (6B) 

• Ebad (5B) 

• Iclal (4B) 

 

Op 4 oktober jl. hebben we de eerste vergadering gehad onder leiding van de 

directeur. Bij deze vergadering hebben we de eerste helft alle sollicitanten 

uitgenodigd om te brainstormen over alles wat goed gaat (de tops) en 

verbeterpunten (de tips). Hieronder vindt u een overzicht. In de tweede helft heeft de 

leerlingenraad een keuze gemaakt uit de tips waar ze mee verder wil (deze zijn 

genummerd in onderstaande tabel). We gaan de komende tijd onderzoeken in 

hoeverre de ideeën haalbaar zijn en vervolgens een plan maken. Daarnaast heeft de 

leerlingenraad ook een ceremoniële functie. Binnenkort (op onze Rosadag) komt de 

Wethouder van Onderwijs op bezoek en zal de leerlingenraad haar ontvangen. 

 

 

 

 



   
 

   
 

Mening van de leerlingenraad 

Wat gaat goed/vind je leuk? Wat kan er beter? 

De rekenlessen 1. Idee: op vrijdag leest de bovenbouw voor aan 

de kleuters 

Gym in een grote gymzaal 2. wens: grotere goals op het schoolplein, een 

schommel, betere trampolines 

Juffen en meesters zijn duidelijk en aardig 3. de school pimpen 

Gezellige sfeer 4. de overgang tussen de instructies (lopen met 

lades) 

Leuke activiteiten 5. een klimmuur in de gymzaal 

Gemengde school 6. tijdens de overblijf een chillklas kiezen 

Leuke versiering met feestdagen Langer buiten spelen en meer bewegen 

Leuke nieuwe directeur Langer gym 

Leuk schoolplein Langer spelen (kleuters) 

Wisselen van klas Voetballijnen op het voetbalveld 

In de rij staan Meer lessen spelling 

Minder ruzie dan vorig jaar Basketbalveld (tweede basket en netten) 

 Meer nieuwe leuke activiteiten tijdens overblijf 

 Vervanging schoolplein (meer apparaten) 

 Elke week tijdschrift “Kidsweek” 

 Grotere klaslokalen 

 Dat leerlingen activiteiten langer moeten 

proberen en niet zomaar weglopen. 

 

Verzuim 

Sinds kort is Karin Zwikker onze nieuwe leerplichtambtenaar. We hebben 

kennisgemaakt en afspraken gemaakt over onze werkwijze in geval van verzuim. Zij 

zal na de vakantie een stiptheidsactie houden waarbij gekeken wordt of kinderen op 

tijd op school komen. In de bijlage vindt u ons verzuimbeleid (dit staat ook op onze 

website). Hierin kunt u lezen wat de consequenties zijn van te laat komen en hoe u 

verlof kunt aanvragen. We gaan ervan uit dat u zorgt dat de leerlingen op tijd op 

school zijn zodat ze de les op tijd kunnen beginnen en zodat de rest van de klas ook 

niet gestoord wordt na het begin van de les. 

 

Aslan Muziekcentrum wint Amsterdamprijs voor de kunst 2021 

Muziekschool Aslan die onze muzieklessen verzorgt, heeft de Amsterdamprijs voor 

de Kunst 2021 gewonnen:  

“Multidisciplinair performer Cherella Gessel, documentaire Klassen van makers Ester Gould en 

Sarah Sylbing en Aslan Muziekcentrum zijn de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 

2021. Dit heeft het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) maandagmiddag 11 oktober bekend 

gemaakt vanuit Internationaal Theater Amsterdam. De belangrijkste kunstprijs van Amsterdam 

wordt jaarlijks uitgereikt aan kunstenaars of organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan 

het culturele leven in de hoofdstad.” 

We feliciteren Aslan en zijn trots op onze vakleerkrachten! 



   
 

   
 

The Mall 

The Mall de Baarsjes is een jongerenwerkcentrum die jongerenwerk verzorgt met en 

voor jongeren. The Mall de Baarsjes wil dat jongeren in de Baarsjes gezien, gekend 

en erkend worden door hun omgeving. Ze bouwen bruggen tussen groepen 

jongeren en hun omgeving waarbij ze alle jongeren in de Baarsjes, ongeacht hun 

achtergrond, de kans willen geven om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en 

wat ze willen. Voor de coronacrisis was er een fijne samenwerking met onze school 

en de ouders. Voor de groepen 7/8 willen ze dit jaar weer graag leerlingen 

ontvangen van onze school. Hiervoor komen de coaches binnenkort in de groepen 

7/8 iets vertellen over hun aanbod. Zodra bekend is wie de coaches zijn, zullen ze 

zich voorstellen in deze nieuwsbrief. 

 

Uitnodiging Big Draw 

Van 13 t/m 17 oktober vindt het jaarlijks tekenfestival The Big draw in De Baarsjes 

plaats, dit jaar ook in Bos en Lommer. Het doel is meer mensen het plezier van 

tekenen te laten ervaren, buurtgenoten te ontmoeten en kennis te maken met 

kunstdocenten uit de buurt.  

Er is een uitgebreid programma met gratis workshops voor alle leeftijden, waarvoor 

je je kunt aanmelden via de website: www.bigdrawdebaarsjes.com 

 

bigdrawdebaarsjes 

In 2018 vindt voor de vierde keer een Big Draw 
evenement plaats in de wijk De Baarsjes in 
Amsterdam-West, deze keer een heel weekend 
lang! Het thema is A Local Portrait Gallery en het 
evenement vindt plaats in het prachtig 
gerenoveerde MidWest. Buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden van alle leeftijden 
kunnen op 17 en 18 november van 
11.00&#8230;&hellip; 
www.bigdrawdebaarsjes.com 

Na het festival zullen door deelnemers gemaakte tekeningen en schilderijen in de 

buurt geëxposeerd worden en met een selectie daarvan wordt een buurtmemoryspel 

samengesteld. 

 

 

http://www.bigdrawdebaarsjes.com/
http://www.bigdrawdebaarsjes.com/


   
 

   
 

 
 

Kindercollege door Mechteld Jansen (9+) 

19 oktober 2021, van 11:00 tot 12:00 | OBA De Hallen 

Kosten: toegang gratis | aanmelden verplicht 

Hoe word ik een kinderboekvertaler? Mechteld Jansen, vertaler van o.a. 

‘Dagboek van een muts’ en ‘Ember en de ijsdraken’, vertelt je er alles over. 

Niet alle boeken die je leest zijn in het Nederlands geschreven: sommige zijn vertaald 

uit een andere taal. Hoe gaat dat precies? Kan iedere vertaler elk soort boek 

vertalen? En kan een computer het niet beter? Waar moet een vertaler allemaal op 

letten. 

 

Mechteld Jansen, vertaler van o.a. Dagboek van een muts, Max Kruimel, Reisbureau 

Wereldvreemd en Ember en de ijsdraken, vertelt je er alles over. Met voorbeelden 

van pittige vertaalpuzzels uit haar eigen vertalingen. En daarna ga je zelf aan de slag. 

Je zult ontdekken dat vertalen puzzelen met woorden is! 

Mechteld Jansen (1972) vertaalt boeken uit het Engels voor volwassenen en kinderen. 

Ze heeft al meer dan 100 boeken vertaald. Op dit moment is ze bezig met de 

vertaling van The School Between Winter and Fairyland van Heather Fawcett. 

Daarnaast geeft ze literaire rondleidingen door Amsterdam met haar bedrijf 

Booklovers’ Tours. 

 

Deze activiteit is voor kinderen van 9 tot 12 jaar. 

Bereid je voor op je bezoek aan de OBA en doe de gezondheidscheck voordat je naar 

de OBA komt. 

  

OBA De Hallen | Hannie Dankbaarpassage 10 | 1053 RT Amsterdam 

T: 020-5230900 | E: dehallen@oba.nl 

https://www.oba.nl/nieuws/vanaf-dit-weekeinde-meer-versoepelingen.html
https://www.oba.nl/dam/bestanden/200615-a4-gezondheidscheck-bij-maatregelen-corona.pdf
mailto:dehallen@oba.nl

