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v.a. 17 januari: 

Afname M-toetsen (Cito) 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We leven in roerige tijden: eerst verlenging van de kerstvakantie (advies OMT), toen 

weer niet (onderwijs moet doorgaan), en uiteindelijk één voor twaalf tóch een 

verlenging (wegens snel oprukkende Omikronvariant). We proberen steeds als school 

te anticiperen en zelf ook logisch te blijven nadenken. Het vraagt veel van ons 

allemaal. We zijn heel blij dat we de afgelopen weken zo normaal mogelijk onderwijs 

hebben kunnen bieden. Ook hebben we deze week nog twee fantastische 

kerstvieringen gehad (respectievelijk kerstontbijt in de groepen1/2 en high tea in de 

groepen 3-8). We gaan ons komende week goed voorbereiden op een frisse start in 

het nieuwe jaar. Daarna is er tijd voor rust en bezinning. We gaan allemaal uitrusten 

en genieten van onze vakantie. We wensen u allen een fijne kerstvakantie en een 

uitgeruste start van het nieuwe jaar! 

 

Het team van de Rosa Boekdrukker 



   
 

   
 

 

Voorbereiding nieuwe jaar 

Zoals u weet wordt er volgende week geen les gegeven. Wel zijn we als team aan het 

werk. Er staat een aantal collega's klaar om de noodopvang te verzorgen maandag 

tot en met donderdag. Daarnaast bereiden de leerkrachten zich voor om vanaf 10 

januari weer vol energie de lessen te kunnen oppakken. Er is gepland dat groep 8 

vanaf 12 januari start met de M-toetsen (Cito). Zij starten iets eerder dan de groepen 

3 t/m 7, in verband met het tijdspad voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Vanaf 17 januari starten we met het afnemen met de M-toetsen (Cito) voor de 

groepen 3 t/m 7.  

We gaan ervan uit dat we dit gewoon op school kunnen doen maar we houden ook 

rekening met een langere schoolsluiting wegens de onzekerheid die de verspreiding 

van de Omikronvariant met zich meebrengt. We zullen u uiteraard op de hoogte 

houden en indien nodig kunnen we meteen op 10 januari overgaan op digitaal 

onderwijs. Houdt u dus goed uw e-mail in de gaten.  

 

MR 

De MR vergaderde op 2 december jl. over o.a. de personele bezetting van de Rosa 

Boekdrukker. Stefan vertelde dat er een ervaren interne begeleider is aangenomen 

evenals een remedial teacher. Ook staat er een vacature uit voor de bovenbouw.  

Stefan gaf ook een toelichting op normjaartaak (hoe delen de leerkrachten hun tijd 

in en hoe verdelen we de schooltaken). Leerkrachten hebben 40% van hun 

lesgevende uren voor lesverwante taken (nakijken en lesvoorbereiden). De 

lerarengeleding van de MR heeft vervolgens hiermee ingestemd. MR-lid Marike 



   
 

   
 

Semplonius gaf een toelichting op de pilot beoordeling bewegingsonderwijs waar 

aan gewerkt wordt. Het idee is om voor gym een beoordeling te geven die meer 

gericht is op het proces dan op het resultaat. De pilot start begin 2022. 

 

Foto's, promofilm en schoolkrant 

Checkt u naast deze nieuwsbrief ook af en toe onze website. Daar worden regelmatig 

berichten en foto's geplaatst van uitjes en/of vieringen. Zo staat er van onze 

sintviering een serie fantastische foto's, gemaakt door Shirley Brandeis. 

Daarnaast hebben 4 HvA-studenten (opleiding Human Resources Management) een 

heel leuk promotiefilmpje gemaakt ter werving van leerlingen en leerkrachten. Na 

een aantal interviews met ouders, leerlingen en leerkrachten hebben de studenten 

een hele dag verschillende scènes gedraaid onder supervisie van cameraman Stefan 

Bijnen. 

Tot slot hebben alle leerlingen vandaag de schoolkrant “Rosaboekje” gekregen. Deze 

wintereditie is weer een prachtproduct van onze mooie school. De achtkoppige 

kinderredactie is begeleid en geïnspireerd door Maartje Dammers, Mechteld Jansen, 

Seije Slager en Fleur de Weerd. Mike Elderenbosch heeft de opmaak gedaan.  

 

Ontzettend bedankt aan de ouders en studenten voor hun inspanningen! 

 

Nieuwe collega: Marion Bakker stelt zich voor 

Mijn naam is Marion Bakker. Sinds 1 december 2021 werk ik op de Rosaboekdrukker 

als remedial teacher. Ik geef kinderen uit de groepen 4 t/m 8 extra begeleiding in 

kleine groepjes, voornamelijk op het gebied van rekenen en lezen. 

Eerder heb ik gewerkt als leerkracht op verschillende basisscholen, Ik heb ervaring in 

de groepen 3/4, 5/6 en 7. Daarnaast heb ik een praktijk gehad voor remedial 

teaching. De laatste jaren heb ik voornamelijk gewerkt als leerkracht en remedial 

teacher. 

Inmiddels heb ik al kennis gemaakt met de school, collega's en de kinderen. Ik voel 

me welkom en heb er zin in. Ik hoop kinderen te stimuleren en meer zelfvertrouwen 

te kunnen geven. 

 

Talentkoor zoekt leerlingen 

Het talentkoor van de Rosa Boekdrukker gaat starten en zoekt leerlingen! 

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 met talent en motivatie is er elke 

donderdagmiddag van 15:00-16:00 uur het Rosa Boekdrukker Talentkoor! 

De muziekjuf van Aslan Muziekcentrum start op 13 januari. De lessen duren t/m juni. 

Meld je nu aan voor deze wekelijkse lessen op bredeschool@rosaboekdrukker.nl. 

mailto:bredeschool@rosaboekdrukker.nl


   
 

   
 

 

Naschoolse sportactiviteiten 

West Beweegt organiseert voor de kinderen van de Rosa Boekdrukker opnieuw leuke 

naschoolse sportactiviteiten in het nieuwe jaar. De sportactiviteiten vinden direct na 

schooltijd in onze gymzaal plaats. 

 

Beweegdiploma groep 1 & 2 

Vanaf dinsdag 1 februari tot en met dinsdag 29 maart wordt er op de dinsdagen van 

15.00-15.45 uur Beweegdiploma georganiseerd voor de groepen 1 en 2. Het 

Beweegdiploma is een leuke sportactiviteit voor kleuters waar zij samen met andere 

kinderen de motorische en sociale vaardigheden spelenderwijs ontwikkelen. 

Dans groep 3 & 4 

Vanaf donderdag 3 februari tot en met donderdag 31 maart wordt er op de 

donderdagen van 15.00-16.00 dansles verzorgd voor de leerlingen uit groep 3 en 4. 

Let op: er is een aanpassing in de doelgroep, het is voor groep 3 en 4 (in de brochure 

staat alleen groep 4). 

 

Schrijf uw kind in voor vrijdag 21 januari, en let op: vol=vol. 

Online inschrijven kan op www.naschoolseactiviteiten.amsterdam 

Aanbod Naschoolse Activiteiten Amsterdam 

Start: maandag 7 februari 2022. De kinderen maken in 8 lessen kennis met 

allerlei verschillende dansstijlen vanuit de hele wereld. Ook krijgen de 

kinderen de kans om met eigen bewegingen of ... 

www.naschoolseactiviteiten.amsterdam 

 

of middels de brochure die u heeft ontvangen, graag inleveren bij meester Ashvin of 

juf Marike. Voor vragen of ondersteuning bij het inschrijven, neem contact op met juf 

Marike. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naschoolseactiviteiten.amsterdam/
http://www.naschoolseactiviteiten.amsterdam/


   
 

   
 

Fotografieworkshop Foam 

Vanuit fotografiemuseum Foam wordt er een hele leuke fotografieworkshop 

georganiseerd voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar tijdens de kerstvakantie. 

 

 Kom je fotograferen? 

Ben jij tussen de 8 en 14 jaar oud, woon je in West en wil jij ook de mooiste foto’s leren 

maken? Doe dan mee met onze fotografieworkshops van Foam in MAQAM. In 3 dagen leren 

we je alles over hoe je de beste foto’s maakt van de buurt en van elkaar!  

 

Wanneer? 

Dinsdag 28 december van 13.00 tot 15.00 

Woensdag 29 december van 13.00 tot 15.00 

Donderdag 30 december van 13.00 tot 16.30 (met tentoonstelling voor de ouders) 

Waar? 

Bij MAQAM (Adres: Jan van Schaffelaarplantsoen 2) 

Kosten? 

Geen! Deze workshop is gratis.  

 

Wil je meedoen? Dan kan er een mail worden gestuurd naar nuray@foam.org. 

     

mailto:nuray@foam.org

