
   
 

   
 

19 november 2021  

  

In deze nieuwsbrief:    

  

Belangrijke data:   

• Sint Maarten 

• Rosadag 

• Stiptheidsactie Leerplicht 

• Kerstacademie 

• Intraverte 

• the Mall 

• TSA en TSO 

 
 

22-25 november: 

voortgangsgesprekken 

26 november: 

Studiemiddag, leerlingen 

om 12:00 vrij 

3 december: 

Viering Sinterklaas, 

leerlingen om 12:00 vrij   
Beste ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen vrijdag hadden we nog geluk om met elkaar op het schoolplein de 

Rosadag te kunnen vieren! Helaas gaat het niet de goede kant op met de 

ontwikkeling corona-virus. Daarom kunnen we ook niet gezamenlijk met u 

Sinterklaas onthalen op het schoolplein. We zullen dit binnen in school doen (en we 

zullen u nog separaat informeren over vorm en inhoud van dit festijn). Het blijven 

onzekere tijden maar we doen ons uiterste best om uw kinderen goed onderwijs te 

blijven geven. Afgelopen week en komende week heeft u een voortgangsgesprek 

gevoerd met de leerkracht van uw kind(eren). En daarmee heeft u een update 

gekregen van de ontwikkeling van uw kind bij ons op school. We gaan er nog vijf 

weken hard tegenaan voordat we (in de tweede week) na de kerstvakantie de 

middentoetsen (Cito) gaan afnemen. Dan volgen er rapportgesprekken. Deze laatste 

weken van het jaar zijn ook feestelijke en intense weken. We hebben er veel zin in en 

we houden u graag op de hoogte! 

 

 

 



   
 

   
 

Sint Maarten 

Afgelopen donderdag zijn de drie groepen 1/2 naar ouderencentrum De Boeg 

gelopen om daar Sint Maarten te vieren. De leerlingen hadden allemaal hun eigen 

lampion gemaakt met een lampje erin. De ouderen waren blij om de leerlingen te 

ontvangen en om te luisteren naar de liedjes die de kleuters zongen. Daarna kregen 

de leerlingen een snoepje en een drankje. Op deze manier gebruiken we het netwerk 

(van maatschappelijke partners) in de buurt om onze leerlingen betekenisvolle en 

leuke leerervaringen te laten opdoen buiten onze school. 

 

Rosadag 

Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar de naamgeefster van onze school herdacht. 

In groep 7/8A hebben twee leerlingen, de zgn. erfgoeddragers, het verhaal van een 

mevrouw die WOII heeft meegemaakt in haar bijzijn verteld. 

 

Daarnaast hadden alle leerlingen nagedacht over hun (verzets)held en daar een 

creatieve expressie aan gegeven. Ouders kregen op vrijdag een rondleiding langs de 

heldententoonstelling. Onze stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki kwam speciaal voor 

deze dag op bezoek. Ze heeft een vergadering gehad met de leerlingenraad en was 

erg onder de indruk van de vergader skills van onze leerlingen. Ze hebben een aantal 

wensen neergelegd over het schoolplein en zullen naar verwachting deze wensen 

gaan verwoorden in een raadsvergadering. De nieuwe gebiedsmakelaar mw. Anaya 

Id Rahou was ook bij de vergadering en zal dit vanuit de gemeente coördineren.  

 



   
 

   
 

 

 

Daarna volgden op het schoolplein speeches van de leerlingen, de directeur en de 

stadsdeelvoorzitter. Tot slot dansten alle leerlingen op de vrijheid. We zijn enorm 

trots op onze leerlingen en onze school!  

 

Stiptheidsactie Leerplicht 

Afgelopen dinsdag hielden de leerplichtambtenaren een stiptheidsactie bij ons op 

school. Er kwamen 26 leerlingen te laat op school. We willen graag dat leerlingen op 

tijd zijn zodat ze ook op tijd aan de les kunnen beginnen. Daarom verzoeken we u 

om te zorgen dat uw kind op tijd op school is. Voor het einde van het jaar is er nog 

een stiptheidsactie van leerplicht. We hopen dat tegen die tijd alle leerlingen op tijd 

komen! 

 

Kerstacademie 

Afgelopen tijd kreeg een aantal leerlingen bijles op maandag via de 

weekendacademie. Deze lessenreeks was bedoeld voor leerlingen die extra 

ondersteuning konden gebruiken om leer- en ontwikkelachterstanden als gevolg van 

de lockdown in te halen. 

De lessenreeks is inmiddels afgerond en we gaan dit jaar in het verlengde van de 

bijlessen nog een kersacademie organiseren voor de groepen 4 t/m 8. De 

weekendacademie zal in de tweede week van de kerstvakantie 4 dagen organiseren 



   
 

   
 

waarin de leerlingen anderhalf uur rekenen, pauze houden en twee uur met iets 

creatiefs, cultureels of sportiefs bezig gaan. Het wordt een combinatie van werken én 

ontspannen in of rond de school samen met medeleerlingen; precies wat fijn is in de 

vakantie! 

U kunt nu al bij de leerkracht van uw zoon/dochter aangegeven als u uw kind wilt 

aanmelden. Na de inschrijving krijgt u meer informatie over het programma, de 

tijden en de benodigdheden. Deelname is gratis en vol is vol, dus wees er snel bij! 

 

Intraverte vanaf 22 november werkzaam op de Rosa Boekdrukker 

Op zo’n 120 basisscholen in Nederland begeleiden 

wij kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal 

vanzelf gaat. Vanaf 22 november is het mogelijk 

deze begeleiding op de Rosa Boekdrukker school 

te volgen! 

Hulpvragen 

Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed 

kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel 

boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. 

Of misschien valt het op dat een kind vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven 

nog erg lastig vindt? Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen 

ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging! 

Elke maandag 

Kinderoefentherapeut Aron Maij is vanaf volgende week elke 

maandag te vinden in de gymzaal/speelzaal van de Rosa Boekdrukker 

school. Begeleiding kan zowel onder als na schooltijd worden 

gevolgd. Mocht u twijfelen of uw zoon of dochter ondersteuning zou 

kunnen gebruiken, dan kunt u altijd overleggen met Aron of de 

leerkracht/intern begeleider. 

 

Tarieven & vergoedingen 

Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de basiszorg-

verzekering. Kijk voor meer informatie op: www.intraverte.nl of bel naar 0578-688127. 

 

The Mall 

Eerder hebben we aangekondigd dat twee jongerenwerkers van the Mall in de 

groepen 7/8 zouden komen vertellen over de activiteiten die ze aanbieden aan 

kinderen in de leeftijdscategorie 10-14 jaar. Afgelopen dinsdag hebben ze dat 

http://www.intraverte.nl/


   
 

   
 

gedaan. The Mall de Baarsjes is een jongerencentrum gefinancierd door de 

gemeente met als hoofdlocatie VTC op de Van Speijkstraat 65A. De jongens kunnen 

op woensdagen terecht op de hoofdlocatie van 15:00 tot 17:00 uur. U kunt ze daar 

aanmelden bij de eerste keer. De jongerenwerkers van de meidengroep komen op 

woensdag op het schoolplein 12:30 uur. U kunt uw dochter bij hen aanmelden. De 

leerlingen krijgen na de eerste kennismakingsbijeenkomst een inschrijfformulier 

(waarop u gevraagd wordt uw contactgegevens in te vullen zodat de 

jongerenwerkers u kunnen bereiken). De groep is van 12:30 uur tot 15:00 uur. Samen 

met de jongerenwerkers gaan de meiden naar een ruimte op het Jan Mayenplein: 

James Cookstraat 1. Ouders zijn welkom om de ruimte te bekijken bij het ophalen 

om 15:00 uur. De jongerenwerkers zorgen voor appcontact met de ouders en de 

meiden. Zij bieden verschillende activiteiten aan en geven de jongeren ook ruimte 

om zelf te bedenken wat ze willen doen. De activiteiten zijn gratis. 

 

TSA en TSO 

Onderstaande vindt u een impressie van onze tussenschoolse activiteiten:   

 
Kunstatelier groep 1/2: thema “de zee” 

 
Yoga groep 1/2        Kunst- en filmatelier groep 7/8 

 

 

 

 



   
 

   
 

 
Schaken groep 5/6                Spelen met techniek en led's groep 3/4 

 

 

 
Slijm en klei groep 3/4       Musical groep 5/6 

 

 
Dancemix groep 3/4               Freerunning groep 5/6 

 

 
My Bling groep 7/8 

 

Oproep: voor de speelzones van de TSO zijn we nog op zoek naar extra Lego en 

Kneks! 


