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22 december 

Kerstdiner 

23 december 

Leerlingen om 12:00 vrij 

24 dec. t/m 8 januari 

Kerstvakantie 

16-27 januari 

 M-toetsen (Cito) 

17 januari 

Pedagogisch café  
  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Tien dagen geleden was de 

Sint nog bij ons op school 

en kwamen we erachter 

dat de pieten na geleverd 

werden door de postbode. 

Inmiddels heeft de OR en 

heel veel enthousiaste 

ouders de school 

omgetoverd in een 

fantastisch kerstpaleis. Er 

heerst een bijzondere sfeer 

op school met al die mooie 

twinkelende lampjes en we maken ons op voor het kerstdiner volgende week 

donderdag. We zien uit naar een feestelijk uiteinde van deze periode en we hopen 

dat u dat met ons komt vieren in de speelzaal (zie bericht hieronder). We wensen u 

als team van de Rosa Boekdrukker alvast een hele fijne kerstvakantie! 

 



   
 

   
 

Kerstdiner 

Beste ouders/ verzorgers, 

Nu de Sint weer terug is naar Spanje, maken wij ons op voor het kerstdiner. Samen 

versieren wij de klas, zoeken onze mooiste kleren uit en maken er een gezellige 

avond van. Donderdag 22 december gaat de deur om 17:00 uur open. Om 17.15 uur 

begint het kerstdiner in alle klassen.  

Ouders zijn welkom in het speellokaal. We zullen daar wat frisdrank en koffie en thee 

klaarzetten. We hopen dat u wat (borrel)hapjes kunt meenemen voor dit gezellige 

samenzijn. Het Rosakoor zal wat liedjes komen zingen. 

Op de deur van de klas van uw kind hangt een intekenlijst, daarop kan u aangeven 

wat hij/zij meeneemt naar het diner. De kinderen moeten uiterlijk woensdag 20 

december een bord, beker en bestek (voorzien van naam!) meenemen in een (plastic) 

tas. 

Om 18:15 uur is het kerstdiner van groep 1/2 afgelopen, zij moeten opgehaald 

worden in de klas. In de andere groepen is het diner om 18.30 uur afgelopen. Ook zij 

moeten opgehaald worden in de klas. Als uw kind alleen naar huis gaat na het diner, 

dit graag even doorgeven aan de leerkracht. 

Met vriendelijke groet, 

De Kerstcommissie 

 

MR 

Op 8 december jl. vergaderde de medezeggenschapsraad (MR). Stefan gaf een 

toelichting op de formatie. In verband met het ten einde lopen van de NPO-gelden 

die twee jaar geleden beschikbaar werden gesteld en waarvan nieuw personeel is 

ingezet, dient er bezuinigd te worden op het personeel. Er zal goed gekeken worden 

naar hoe dit in goede banen kan worden geleid en naar samenwerking met andere 

scholen binnen de AWBR, bijvoorbeeld door overhead taken te clusteren. Ook legde 

Stefan het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) ’22-’25 voor aan de MR. In het SOP 

staat beschreven wat de school aan extra hulp te bieden heeft aan kinderen die meer 

begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld specialisten op het gebied van lezen of 

rekenen. De MR denkt dat het goed is om ouders nóg eerder te betrekken bij 

signalering wanneer een kind meer begeleiding nodig heeft dan nu al het geval is. 

De MR heeft advies- en instemmingsrecht op het SOP. 

 

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: 



   
 

   
 

• Juf Corrie vraagt na de rekeninstructie of er kinderen zijn die het nog lastig 

vinden, zij mogen aan de instructietafel gaan zitten. Leerling groep 8 zit al even 

met anderen aan de instructietafel bij juf Corrie. Juf vraagt of ze even naast haar 

komt zitten, want dan kan zij even meekijken. Leerling: “Juf ik snapte alles al maar 

vond het zo zielig als je alleen zou zitten.” 

• Één kind tegen een ander (groep 3/4): “Wat zijn we fijn aan het spelen!”. 

 

Laatste les NSA handbal 

Aankomende donderdag is helaas alweer de laatste les van NSA Handbal. Gelukkig is 

er wel een vervolg mogelijk op de Minihandbalschool elke dinsdagmiddag van 

15:45-16:45u.  

Om het handbalblok goed af te sluiten mogen tijdens de laatste les de ouders, 

broers, zussen en/of opa`s en oma`s meedoen. Vergeet dus vooral niet om uw 

zaalschoenen mee te nemen. 

Mocht u niet willen meedoen, maar wilt u wel komen kijken dan bent u ook van harte 

welkom. 

Met sportieve groet, 

Silvia Hofman (trainster Minihandbalschool Amsterdam) 

 

Voorbereiding nieuwe jaar 

Na de kerstvakantie starten we met de zgn. zilveren weken. Hierin staat de 

groepsvorming centraal. De ervaring leert dat dit na een langere tijd vrij weer 

opnieuw plaatsvindt, dus we zullen dan weer extra aandacht hebben (in de PBS-

lessen) voor de omgangsregels.  

Daarnaast pakken we de draad weer op waar we gebleven zijn en bereiden we de 

leerlingen voor op de Middentoetsen (Cito) die we vanaf 16 januari zullen afnemen in 

de groepen 3 t/m 8. 

 

 

TOB 

Wil je beter Nederlands leren, je kind meer helpen met taal en 

school? Wil je de school beter leren kennen en graag meedoen 

met de activiteiten op school? Doe dan mee met de gratis Taal en 

Ouderbetrokkenheid (TOB) cursus op de Rosa Boekdrukker.  

De lessen zijn 2x per week en duren 3 uur per les. De lesdagen zijn dinsdag- en 

donderdagochtend van 08.45uur tot 11.45uur. Bij genoeg aanmeldingen start er in 

januari weer een nieuwe gratis TOB-cursus op de Rosa Boekdrukker.  



   
 

   
 

Onze docenten hebben al veel ouders en verzorgers geholpen met de Nederlandse 

taal. Je leert over de belangrijke dingen op school. Bijvoorbeeld wat een 10-minuten 

gesprek is en hoe je een rapport leest. Je krijgt informatie over hoe je kan helpen met 

huiswerk, leren tijdens spelen en nog veel meer.  

Als je in Amsterdam woont, je een BSN hebt en je geen andere door Amsterdam 

betaalde cursus volgt, dan kun je in de meeste gevallen meedoen. Je moet wel al een 

beetje kunnen lezen en schrijven. Ook kun je al een beetje Nederlands spreken en 

begrijpen.  

Meld je dan online aan https://forms.gle/mPzEk7kbtZtdfUbY9  of vraag het 

aanmeldformulier aan via WhatsApp 06-44177546. 

 

 

KIES 

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in 

een veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar 

zijn. KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. 

Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen 

ongestoord praten en vertellen. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke 

ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.  

Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een laagdrempelige 

training voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, 

of op dit moment meemaken. 

Donderdag 12 januari start KIES in De Baarsjes. Locatie: Rosa Boekdrukkerschool, 

Vancouverstraat 3. Aanvang: 15.30u-16.55u. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 

kunnen deelnemen. Het zijn 6 bijeenkomsten, wekelijks. Maximaal 9 kinderen kunnen 

deelnemen aan KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 6 januari a.s. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven op kiesamsterdam.nl. 

Eveneens kunt u het deelnameformulier opvragen bij de Ouder- en kindadviseur van 

uw school. Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. Ook kunt u 

voor vragen een mail sturen naar saskia@kiesamsterdam.nl. 

 

Naschoolse sportactiviteiten: inschrijving gestart! 

West Beweegt organiseert voor kinderen van de Rosa Boekdrukker leuke naschoolse 

sportactiviteiten. De sportactiviteiten vinden direct na schooltijd plaats in onze 

gymzaal. 

 

Beweegdiploma groep 1 & 2 

Vanaf dinsdag 31 januari tot en met dinsdag 28 maart wordt er op de dinsdagen van 

https://forms.gle/mPzEk7kbtZtdfUbY9
http://kiesamsterdam.nl/
mailto:saskia@kiesamsterdam.nl


   
 

   
 

15.00-15.45 uur Beweegdiploma georganiseerd voor de groepen 1 en 2, dit is de 

tweede periode van deze activiteit. Het Beweegdiploma is een leuke sportactiviteit 

voor kleuters waar zij samen met andere kinderen de motorische en sociale 

vaardigheden spelenderwijs ontwikkelen. 

 

Racketmix groep 3, 4 & 5 

Vanaf donderdag 2 februari tot en met donderdag 30 maart wordt er op de 

donderdagen van 15.00-16.00 Racketmix (denk hierbij aan alle sporten met een 

racket) georganiseerd voor leerlingen uit groep 3 t/m 5.  

 

Schrijf uw kind in voor vrijdag 13 januari, en let op: vol=vol. 

 Online inschrijven kan op www.naschoolseactiviteiten.amsterdam. 

 

 

http://www.naschoolseactiviteiten.amsterdam/
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