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In deze nieuwsbrief:    
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• Verslag MR vergadering 

• Klankbordgroep 

• Foto's kinderboekenweek 

• Uitnodiging Rosadag 

• Oorlog in mijn buurt 

• Biebbezoek 7/8 

• Personeel 

• Gitaarles  

 
 

15 t/m 19 november: 

voortgangsgesprekken 

11 november: 

Groepen ½ Sint Maarten bij 

de Boeg 

  12 november: 

Rosadag  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn alweer twee weken op stoom sinds de herfstvakantie! De herfst is 

in volle bloei en dat is ook te merken in school. In de middenbouw is er 

een herfstige sfeer door meegebrachte bladeren en tekenwerk van de 

leerlingen. Daarnaast heeft Halloween ook hier op school gezorgd voor 

het nodige griezelen. Helaas hebben we de corona-teugels weer wat 

moeten aantrekken en kunt u weer minder in school komen. We zullen 

ons de komende tijd bewust moeten zijn van de 1,5m-maatregel en daar 

ook rekening mee houden. Zo gaan we met Sint Maarten met de 

groepen ½ naar ouderencentrum De Boeg maar kunnen we niet naar binnen. 

Komende week zullen we onze Rosadag (zie uitnodiging verderop in deze 

nieuwsbrief) met u op het schoolplein vieren. Laten we goed op elkaar letten, gezond 

blijven en met elkaar de leerlingen een fijne en veilige bedding bieden! 

 



   
 

   
 

 
 

Corona 

We hebben reeds gecommuniceerd dat we weer wat strenger zijn met halen en 

brengen in verband met de landelijke corona-ontwikkeling. Daar bovenop komt dat 

alle exterenen vanaf komende maandag gevraagd wordt om een mondkapje te 

dragen in school. Dus als u een afspraak heeft of u komt uw kind in groep ½ halen, 

graag uw mondkapje op! 

 

Leerlingenraad 

Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad vergaderd onder leiding van voorzitter 

Stije. Adam, de notulist, heeft een kort verslag gemaakt: 

De leerlingeraad is weer bij elkaar gekomen en hebben vergaderd over het 

schoolplein want we zitten best lang al met hetzelfde schoolplein en daarom gaat 

het schoolplein veranderen er komen nieuwe trampolines want wij hebben gehoord 

dat de oude best slecht zijn en gevaarlijk zijn en ook grotere goals want kinderen op 

onze school zijn niet tevreden met zo kleine goals. En meer groen om ons 

schoolplein want het best kaal op onze schoolplein en daar leren ze ook van. 

 



   
 

   
 

 
 

Komende maandag vergadert de leerlingenraad verder onder leiding van voorzitter 

Ebad. We gaan dan een strategie bedenken hoe we de ideeën over het schoolplein 

kunnen realiseren. Het plein is van de gemeente dus we gaan onderzoeken wie we 

bij de gemeente kunnen benaderen hiervoor. Als er ouders zijn die ingangen hebben 

bij de gemeente dan horen we het graag! 

 

Verslag MR vergadering 

Op 14 oktober jl. vergaderde de MR online over o.a. het jaarplan met daarin de 

plannen voor de besteding van de NPO-gelden. NPO staat voor Nationaal 

Programma Onderwijs en is bedoeld voor het herstellen van de opgelopen 

achterstanden op school als gevolg van de coronacrisis. Ook werkt de schooldirectie 

o.a. aan een werkverdelingsplan waarin bijvoorbeeld staat hoeveel tijd de 

leerkrachten hebben voor nakijkwerk en het voorbereiden van de lessen. De directie 

heeft de MR geïnformeerd over de personele bezetting van de school en over de 

verkenning tussen de Rosa Boekdrukker en Akros over een mogelijke samenwerking. 

De MR gaat kijken naar de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon ook de taak van 

pestcoördinator op zich te laten nemen. Deze taak wordt op dit moment op de Rosa 

Boekdrukker door niemand vervuld. De eerstvolgende MR vergadering is op 

donderdag 25 november. 

 

Klankbordgroep 

Op 27 oktober was de klankbordgroep bijeen. We hebben gepraat over de identiteit 

van onze school. De aanwezige ouders zagen in dit kader als onderscheidende kracht 

dat: 

• we een gemengde school zijn met leerlingen met verschillende culturele 

achtergronden; 

• we unitonderwijs bieden; 



   
 

   
 

• we aan een brede talentontwikkeling doen. Er was hier een discussie over omdat 

men dit wel als een kracht ziet die mogelijk nog meer ontwikkeld kan worden; 

• we als school een sterke verbinder zijn tussen en met ouders door een sterke 

communicatie en een laagdrempelige benaderbaarheid. 

Als voordelen voor de leerlingen zien ouders dat: 

• De leerlingen vertrouwd raken met verschillende perspectieven (door de 

diversiteit van onze populatie); 

• De leerlingen op gepast niveau onderwijs krijgen (meer differentiatie door 

unitonderwijs); 

• Leerlingen in de breedte gezien worden en niet alleen op hun cognitieve 

vaardigheden; 

• Er een sterk gevoel van samenhorigheid en veiligheid is. 

De directeur heeft tot slot nog aangegeven dat we de leerlingen meer eigenaarschap 

over hun eigen ontwikkeling willen geven. Dit werd als voordeel gezien door de 

ouders en kan leiden tot een onderscheidende kracht. We nemen deze punten mee 

in onze verdere schoolontwikkeling en visie-ontwikkeling. 

 

Mededeling foto's kinderboekenweek 

De foto's van de kinderboekenweek (vossenjacht en boekenmarkt) staan op onze 

website. 

 

Rosadag 

Volgende week vrijdag vieren we de verjaardag van onze naamsgeefster Rosa 

Boekdukker. Zij werd op 13 november 1908 geboren. Ze is bekend geworden als 

verzetsheld die o.a. heeft meegeholpen bij het organiseren van de februaristaking in 

de Tweede Wereldoorlog. Komende week zullen de leerkrachten aandacht besteden 

aan haar levensverhaal. Op basis daarvan zullen de leerlingen nagaan in hoeverre ze 

(verzets)helden in hun eigen leven kennen. Ze zullen een boodschap sturen (in de 

vorm van een tekening/brief/filmpje etc.) aan een voor hen levende held. Deze 

boodschappen zullen we tentoonstellen. Op vrijdag bent u vanaf 14:00 uur van harte 

welkom op het schoolplein om met ons deze speciale dag te vieren! 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Vrijdag 12 november vieren wij: 

 
U bent van harte welkom op vrijdag 12 november: 

14:00 uur staat koffie en thee klaar op het schoolplein en kunt u langs de 

tentoonstelling van de kinderen lopen. 

14:30 uur dansen alle kinderen op het schoolplein. 

 

Tot dan! 

 

Oorlog in mijn buurt 

Maandag starten de lessen Oorlog in mijn Buurt voor de groepen 7. In de bijlage 

kunt u meer lezen over dit project. 

 

Groep 7/8 naar de bibliotheek 

Vorige week donderdag (28 oktober) zijn wij met de klas (7/8A) naar de bibliotheek 

bij Mercatorplein gegaan. We mochten allemaal een boek kiezen, als we er een 

hadden gevonden moesten we het in een kist stoppen. We hebben ook nog Zoek de 

verschillen gespeeld en we hebben ook gespeeld dat we 20 woorden met de letter k 

moesten vinden. Ook hebben we samen naar de pictogrammen gekeken en we 

hebben besproken wat het betekende. Hier hebben we er nog een paar plaatjes van. 

 



   
 

   
 

  

 

Personeel 

Het verheugt ons te melden dat we de komende tijd ons team gaan versterken met: 

• Juf Ilham: zij wordt vanaf volgende week onderwijsassistent in de groepen ¾ en 

werkt op maandag t/m vrijdag; 

• Juf Marion: zij zal vanaf december beide units komen versterken in het verder 

differentiëren; 

• Juf Monieke: zij wordt vanaf januari de nieuwe IB in unit 2. 

• Juf Julia: mijn naam is Julia, 21 jaar oud en ik ben 4e jaars student aan de 

Academie Lichamelijke Opvoeding. Vanaf de herfstvakantie ben ik bij jullie op 

school te vinden in de gymzaal bij juf Marike. Ik ga hier gedurende dit schooljaar 

mijn eindstage lopen op de donderdag en vrijdag. Ik hoop jullie allemaal snel te 

zien of in de gymzaal of in de wandelgangen. Ik heb er in ieder geval zin in! 

 

De eerste drie leerkrachten zullen zich binnenkort nader voorstellen in deze 

nieuwsbrief. 

 

Nog plek bij gitaarles bij Aslan! 

Zin in groepsles gitaar? Dat kan op de Rosa Boekdrukker! 

Woensdag 12:30-13:30 (6 t/m 9 jaar), 13:30-14:30 (9 t/m 12 jaar), 

24 weken + presentatie. 

Start: vanaf woensdag 03 november 2021 (presentatie: 25 mei 2022). 

Cursusprijs: Groepsles 60 min: € 288,- (gratis voor kinderen met stadspas). 

Mail voor vragen en aanmelden naar inmijnbuurt@aslanmuziek.nl. 

Hopelijk tot ziens in de les! 
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