16 november 2022
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• Rosadag
• Gehoord in de klas
• Tweede op-tijdkom-actie leerplicht
• Oproep TSO

Belangrijke data:
21-25 november
Voortgangsgesprekken

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen weekend heeft onze fantastische ouderraad een versieractie
georganiseerd met hulp van heel wat ouders en leerlingen. Onze school is sinds
maandag in Sinterklaasstemming!
We gaan een drukke en gezellige tijd tegemoet. Volgende week zijn er
voortgangsgesprekken waar u een uitnodiging voor heeft gehad. Daarna maken we
ons op voor het Sinterklaasfeest op 5 december.
Vandaag hadden we een studiedag met het team. We hebben een training gehad in
het geven van feedback waarbij we een onderscheid maken in taakgerichte,
procesgerichte en zelfregulatie-feedback. Op deze manier krijgen de leerlingen meer
eigenaarschap van hun leerproces. Daarnaast hebben we als team een presentatie
gehad over het Doelab. We hebben een leuke dag met elkaar gehad en hebben
geleerd hoe we de leerlingen nog beter kunnen begeleiden in hun leerproces.

Rosadag
Afgelopen vrijdag vierden we de verjaardag van onze naamgeefster Rosa
Boekdrukker. Het was een feestelijke dag. Iedere groep heeft een collage gemaakt
van zelfportretten die in de ramen van de koffiekamer uitgestald zijn. Hierin komt
ons motto “Onze verschillen maken ons één” fantastisch tot uitdrukking. De
leerlingen van de leerlingenraad hielden mooie speeches over het leven van Rosa
Boekdrukker en over de betekenis van ons motto. Verder werden drie leerlingen
gehuldigd als erfgoeddrager in het kader van het project “Oorlog in mijn buurt”.
Uiteindelijk kwam de stadsdeelvoorzitter nog even ons nieuwe logo bewonderen op
de voorgevel.

Gehoord in de klas
Wekelijks horen we bijzondere (grappige en ontroerende) verhalen en anekdotes van
onze leerlingen. In deze rubriek willen we deze graag met u delen:
• Een kind uit groep 3 vertelt heel serieus aan de juf: Bij ons was er een dief in huis.
Het was wel lieve, hij ging gewoon met de duplo spelen.
• De juf telt af: “15,14,13,..” Kind: “Twee-tien”.
• 'Als je lacht, wordt je neus heel groot.' (Twee kinderen die van de trap af liepen).
Tweede op-tijd-kom-actie leerplicht
Gisterochtend waren drie leerplichtambtenaren onaangekondigd op bezoek. Ze
kwamen leerlingen (en ouders) die te laat kwamen attenderen om op tijd op school
te komen. De school is om 8:20 open en de leerlingen dienen om 8:30 in de klas te
zitten (dus niet om 8:30 in school). We vinden dit belangrijk omdat de les om 8:30
begint en het stoort als leerlingen later binnenkomen. We hopen dat u hier de
komende tijd ook op blijft letten.
Oproep: TSO
Mocht u nog bouw-speel-materiaal hebben liggen b.v. Lego, K'neks of andere
soorten bouwmateriaal en dit niet meer gebruiken, mogen wij het dan hebben voor
de TSO? De kinderen uit groep 3/4 zullen er heel erg blij mee zijn! Zij vinden het heel
leuk om er tussen de middag mee te spelen.
U kunt het inleveren bij Asvhin of Carla.

