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9 december:  

Monitorgesprek bestuurder 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Mondkapjes, zelftestjes, positief, negatief, quarantaine, 

De Sint heeft speciale coronapieten nodig voor deze ingewikkelde scène. 

Het levert ons allemaal stress en kopzorgen, 

Gelukkig is de Rosa Boekdrukker voor de leerlingen open, en wel iedere morgen! 

Ik werd vandaag op deze fantastische school ontvangen, 

En heb genoten van zoveel lieve kinderen in alle klassen en gangen. 

Het vraagt veel om in deze tijden ouder te zijn, 

Daarom ook een compliment aan u, want dat vinden ook de kinderen heel fijn! 

Op deze school staan leerkrachten met een groot hart voor goed onderwijs, 

Daarin heeft de Sint groot vertrouwen en daarvoor verdienen zij een prijs. 

Tot slot wens ik u en uw kinderen veel sterkte en een goede gezondheid, 

In het weekend kom ik wellicht langs voor een gezellige tijd! 

 

de Sint 

 



   
 

   
 

 

Sinterklaas 

Allereerst troffen wij als team vanochtend een tafel 

vol kado's aan van alle ouders aan het team met een 

gedicht. Ontzettend bedank namens ons allemaal!!!                                                                                           

De Sint is vanochtend onthaald in onze binnentuin 

door de groepen1/2 en 3/4. De leerlingen zongen uit 

volle borst de Sint toe. Daarna mochten 

achtereenvolgens de leerlingen van de voorschool, 

van de groepen1/2 en van de groepen 3/4 vragen stellen aan de Sint in de speelzaal: 

• Waarom heeft u een bril? 

• Hoe komt het paard op het dag? 

• Hoe kunnen de pieten leren om zo stil te zijn? 

De leerlingen die thuis waren omdat ze ziek zijn of wachten op een testuitslag, 

mochten via teams vragen stellen. Daarna heeft de Sint in de afzonderlijke groepen 

voorgelezen uit zijn boek en hebben de pieten nog pepernoten gestrooid. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Corona 

We zijn inmiddels allemaal op de hoogte van de aangescherpte regels. Zodra 

leerlingen positief getest zijn, communiceren we dat met u als uw kind in de 

betreffende groep zit. Zolang het minder dan drie leerlingen blijven per groep, is er 

geen reden om groepen in quarantaine te sturen. We hopen op deze manier de Kerst 

te halen zonder groepen in quarantaine te hoeven sturen (en online onderwijs te 

verzorgen). 

In unit 2 (groepen 5 t/m 8) is inmiddels alle schoolwerk voor taal, rekenen en Atlantis 

(lezen) in teams gezet. Op deze manier kunnen leerlingen die thuis zitten (omdat ze 

in quarantaine zijn (wegens corona of een gezinslid met corona) en/of zelf 

ziek/verkouden), zelf daar hun weektaak vinden (bij kanaal ‘lessen’ en dan 

‘bestanden’) en per dag zien welke lessen er gemaakt moeten worden. Verder 

kunnen de kinderen zelfstandig werken aan de oefensoftware van Wereld in Getallen 

(rekenen) en Taal Actief (spelling). Heeft u vragen over zuluconnect of Teams? Neem 

dan contact op met de stamgroepleerkracht van uw kind. 

 

In de richtlijnen van de overheid staat ook het dringend advies om bij uw kind twee 

keer per week een sneltest te doen. We verwachten volgende week een nieuwe 

levering van sneltesten. U kunt dan op school een sneltest voor uw kind komen halen 

als u daar behoefte aan heeft. 

 

 

Monitorgesprek 

Komende donderdag, 9 december, staat een monitorbezoek gepland door onze 

AWBR-bestuurder Theo Hooghiemstra. De bestuurder bezoekt ieder jaar onze school 

in het kader van de kwaliteitscontrole. Hij zou samen met twee 

kwaliteitsmedewerkers en de directeur van een zusterschool langskomen om de hele 

ochtend gesprekken te voeren met leerlingen, leerkrachten, IB, ouders en directie. 

Wegens corona is het bezoek helaas afgeblazen en vervangen door een 

onlinegesprek met de directie. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Oproep van de ouderraad: kom helpen! 

Lieve ouders/verzorgers, 

Wij hebben jullie hulp nodig, samen zijn wij de school en samen maken wij de school 

zo leuk mogelijk voor onze kinderen. Als ouderraad proberen we dingen in gang te 

zetten, te organiseren en te financieren. Maar de ouderraad kan dit niet alleen. 

We kunnen alleen samen met alle ouders/verzorgers dingen voor elkaar krijgen. Bij 

het versieren van de school voor Sinterklaas waren we helaas met erg weinig 

mensen. 

Wij willen de school voor de Kerst ook graag versieren, maar dat kunnen we alleen 

met jullie hulp! Zondag 12 december van 10:00 tot 12:00 gaan wij de school 

versieren. Komt allen en neem je kinderen gezellig mee*, zij kunnen ook heel goed 

helpen. (*let wel op, kinderen mogen alleen onder begeleiding van 

ouders/verzorgers/volwassenen mee). 

Geef je op via or.rosaboekdrukker@gmail.com 

Kaoutar, Andre, Bas, Ailed, Toos en Nancy 

 

Kerstacademie 

 

 

De West Academie (bijles op maandag) is afgelopen maandag afgerond, maar in de 

Kerstvakantie wordt er eenmalig een nieuw 'bij-spijker'-initiatief georganiseerd voor 

leerlingen uit de groepen 4 t/m 8: de Kerst Academie! Van maandag 27 december 

mailto:or.rosaboekdrukker@gmail.com


   
 

   
 

tot en met donderdag 30 december gaat de West Academie met kleine groepjes 

kinderen op de Rosa Boekdrukker werken aan rekenen én er zal een creatief, 

ontspannend of sportonderdeel zijn. U kunt uw zoon/dochter aanmelden door 

Rosalie Brunt van de West Academie te appen (0634524041) en de naam van uw 

zoon/dochter, het huisadres, telefoonnummer van ouders en groep op school door 

te geven. Na aanmelding hoort u op welke tijdstippen uw zoon/dochter verwacht 

wordt. Er zijn maximaal 60 plekken, dus wees er snel bij. Vol = Vol! 

 

Betaling tussenschoolse opvang (TSO)  

1 december was de deadline voor de betaling van de 2e termijn van de TSO 

(overblijf). Veel ouders hebben al betaald, waarvoor bedankt! Maar helaas heeft nog 

niet iedereen aan de betalingsverplichting voldaan.  

Wilt u het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk overmaken op: NL 97 RABO 0308 

1819 56 t.n.v. Stichting Kunst en Vliegwerk.  

Graag duidelijk vermelden: TSO, voor- en achternaam van uw kind, de groep en het 

leerjaar van uw kind.  

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neemt u dan contact op met Carla: 

bredeschool@rosaboekdrukker.nl. 

 

Avondvierdaagse Westerpark 

 

Dit bericht gaat over de Avond4daagse Westerpark. We vragen uw dringende 

aandacht. 

Hoewel plannen in deze coronatijd moeilijk is, kijkt het Organisatiecomité 

Avond4daagse Westerpark toch al vooruit naar volgend jaar. In dat jaar wil het 

comité van  

maandag 16 mei t/m donderdag 19 mei 2022 

voor de 15e keer het bij onze jeugdige buurtbewoners populaire wandelevenement 

organiseren. 

Er is echter een groot probleem: OPVOLGERS voor het COMITÉ.  

mailto:bredeschool@rosaboekdrukker.nl


   
 

   
 

Enthousiaste ouders die het stokje van de huidige comitéleden willen overnemen. 

De huidige comitéleden behoorden tot de eerste bewoners van het in de jaren ’90 

ontwikkelde GWL-terrein, de eco-wijk tussen Haarlemmerweg en Van Hallstraat. 

Toen onze kinderen in de eerste klassen van de basisschool terecht kwamen, waren 

we als ouders aangewezen op een avondvierdaagse in Osdorp en Buitenveldert. Dat 

was stressen. Na het werk snel wat eten, op de fiets de kinderen wegbrengen, 

eventueel zelf meelopen, kinderen halen. Doodmoe thuis.  

Dat moeten we zelf ook kunnen organiseren was de gedachte van deze pioniers. 

Handen ineenslaan en schouders eronder. 

Vanaf 2006 hebben we 14 succesvolle wandeltochten georganiseerd. Aanvankelijk 

zo’n duizend deelnemers, de laatste jaren meer dan 2.000. Onze kinderen studeren 

inmiddels en zijn de deur uit!    

We doen al meerdere jaren een oproep het stokje van ons over te nemen. Helaas 

geen reactie.  

Dat betekent dat we in 2022 alleen een avondvierdaagse willen organiseren als 

onze opvolgers de komende editie nu al met ons meedraaien met de 

organisatie. Al onze kennis en ervaring willen we graag delen We bereiken 

daarmee een zorgvuldige overdracht. 

Om welke functies gaat het binnen het comité? 

1. vrijwilligerscoördinator; regelt de inzet van tientallen vrijwilligers op de dagen zelf 

(veel vrijwilligers zijn en blijven een of meer dagen beschikbaar). 

2. routeontwerper; we wilden elk jaar een nieuwe route, maar er kan ook volstaan 

worden met de beschikbare beschreven routes. 

3. coördinator veiligheid en verkeer; regelt inzet verkeersregelaars en veiligheid 

rond het evenement; onderhoudt contact met parkbeheer en politie. 

4. coördinator inschrijving; regelt de inschrijving van groepen/scholen en individuen 

en bestelling van medailles 

5. coördinator relatiebeheer, sponsoring en entertainment.  

Het huidige comité bestaat uit acht leden. We denken bij onze opvolgers eerder aan 

drie of vier groepjes van enthousiastelingen van enkele scholen dan dat acht 

enkelingen opstaan. Maar alles kan en mag. Er zijn bij meerdere scholen vast wel 

ouders die elkaar stimuleren bij het organiseren van schoolactiviteiten. De 

avond4daagse Westerpark is een mooie uitdaging met vooral op de laatste dag 

enorm veel voldoening door al die blijde gezichtjes die het FINISH-doek passeren. 

Zie de foto’s op onze website. 

In de aanloop naar de avond4daagse in mei zijn er drie á vier voorbereidende 

vergaderingen.  



   
 

   
 

Wij zijn gaarne bereid de komende weken persoonlijk uitleg te geven bij 

vergaderingen van de ouderraad of andere ouderbijeenkomsten op scholen. Heb je 

vragen, laat het ons weten via het contactformulier [A4DW Contact] op onze website 

www.a4dw.nl. Telefonisch contact is mogelijk met Gert van Beek 06-5255 4089. 

Enthousiaste opvolgers kunnen zich tot zaterdag 15 januari 2022 melden via de 

website. 

Bedenk:  

Als zich na deze laatste ultieme oproep geen opvolgers melden,  

dan gaat de Avond4daagse Westerpark in 2022 NIET door  

We rekenen op jullie: 

Organisatiecomité Avond4daagse Westerpark 

Gert van Beek – Rutger Burgers – Gültekin Gülcür – Mariëtte Jansen – Eric Kaandorp –        

Lies Kloosterhuis – Hanneke Nielen – Marja Schavemaker. 

 

 

http://www.a4dw.nl/

