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In deze nieuwsbrief:     Belangrijke data:  

• Lerarentekort 

• Klankbordgroep 

• OR zoekt 

• Aankondiging: 

filmmiddag 

• Leerplicht 

• Gehoord in de klas 

  16-27 januari 

 M-toetsen (Cito) 

30 januari 

Start TSA 

25 jan t/m 3 feb 

Voorleesweek  

  

Beste ouders/verzorgers, 

 

We zijn het nieuwe jaar voortvarend begonnen. Na twee weken vakantie is er weer 

aandacht voor de groepsvorming in de zogenaamde zilveren weken. We hebben net 

als na de zomervakantie veel aandacht voor groepsvormende activiteiten. Het doel is 

om de positieve groepen die ontstaan zijn voor de kerst, opnieuw te bekrachtigen 

zodat er weer een positief pedagogisch klimaat ontstaat als basis voor optimale 

leerervaringen. 

Vanaf vorige week woensdag is 

meester Mirza van de Aslan 

muziekschool gestart met de 

wekelijkse toneellessen in de groepen 

3 t/m 8. Groep 8 heeft een lessenserie 

gehad in het kader van Amsterdam 

Light Festival. Afgelopen donderdag 

kregen de leerlingen en ouders als 

afsluiting een rondvaart door de 

grachten langs alle lichtkunstwerken 

en waren ze hun eigen gidsen. De 

groepen 1/2 hadden de opening van 

hun nieuwe thema “Fietsen”: de juffen 

waren alle drie te laat omdat ze pech 

hadden met hun fiets! In de groepen 

3/4 is het nieuwe thema 



   
 

   
 

“Onderzoeken” gestart. Juf Claudi werd in de speelzaal ondervraagd verkleed als 

echte onderzoeker. 

Tot slot zijn we afgelopen maandag begonnen met de M-toetsen (Cito) vanaf groep 

3. Deze zullen tot en met volgende week vrijdag worden afgenomen. 

Afgelopen vrijdagavond hadden we als team een nieuwjaarsdiner hier in “Restaurant 

Rosa Boekdrukker”. We hebben met elkaar geproost op het nieuwe jaar en op onze 

geweldige school met al jullie fantastische kinderen. We kijken met elkaar uit naar 

een leerrijk en coöperatief jaar! 

 

Lerarentekort 

Afgelopen tijd heeft u in de media veel kunnen lezen over het lerarentekort in het 

basisonderwijs. Er zijn scholen met gaten in de formatie. Gelukkig hebben we op de 

Rosa Boekdrukker gediplomeerde leerkrachten in alle groepen.  

Afgelopen tijd hebben we te maken gehad met relatief veel zieke leerlingen maar 

ook leerkrachten als gevolg van een hardnekkige griepgolf. In de meeste gevallen 

hebben we de groepen kunnen opvangen met elkaar (bijv. ook met hulp van onze 

ex-collega, juf Corrie). Helaas hebben we u een enkele keer toch gevraagd uw kind 

thuis te houden omdat we dan echt geen vervanging konden regelen. Op zo een 

moment merken we op onze school ook dat er een lerarentekort is. In de bijlage 

vindt u een brief van onze bestuurder waarin hij uw begrip vraagt voor de 

onwenselijke situaties (zoals groepen thuislaten) die kunnen ontstaan als gevolg van 

het lerarentekort. 

 

Klankbordgroep 

Op dinsdag 7 februari organiseren we een bijeenkomst voor de klankbordgroep. Dit 

is een groep ouders die meedenkt over het beleid en de ontwikkelingen op school. 

Er is een bestaande groep ouders die gericht een uitnodiging krijgt maar alle ouders 

die graag willen meepraten over het schoolbeleid zijn welkom. Op dit moment 

denken we aan een bijeenkomst van 17:00-18:30. Mogelijk wordt dit (naar behoefte) 

later. We gaan dit jaar een vierjarig schoolplan voor de periode 23-27 opstellen. 

Daarin komen vanuit onze stichting (AWBR) onder andere het thema 

kansengelijkheid. Daarover en mogelijk over andere thema's willen we graag met de 

klankbordgroep brainstormen (wat vindt u vanuit ouder perspectief belangrijk?). 

 

Op-tijd-kom-actie leerplicht 

Afgelopen dinsdag waren er weer twee leerplichtambtenaren op school om te 

controleren of de leerlingen op tijd naar school komen. De lessen beginnen om 8:30 

dus de leerlingen moeten voor die tijd binnen zijn. De consequentie van te laat 

komen is dat uw kind onderwijstijd mist en het is storend voor de groep als een kind 

te laat binnenkomt. Graag vragen we u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op 

school is. De deuren gaan om 8:20 open. 



   
 

   
 

 

OR zoekt 

Gezocht: mensen die (kartonnen) schoorstenen op willen knappen. Op school zijn er 

twee gezellige kartonnen schoorstenen met lichtjes die we altijd neerzetten bij kerst 

en sinterklaas. De schoorstenen zijn inmiddels wat versleten. Als het u leuk lijkt om 

de schoorstenen te restaureren of nieuwe te maken meldt u zich dan bij de 

ouderraad! Want het is te gek als we volgend jaar de schoorstenen weer kunnen 

gebruiken!  

Mail naar: or.rosaboekdrukker@gmail.com 

 

Aankondiging: Filmmiddag  

Vrijdag 17 februari organiseert de ouderraad een filmmiddag op school. Iedereen is 

welkom om gezellig samen in onze bioscoop film te komen kijken. We vragen ouders 

om hun eigen kind te begeleiden. Er zijn twee voorstellingen, één voor unit 1 (groep 1 

t/m 4) en één voor unit 2 (groep 5 t/m 8). Nadere informatie volgt snel. Tot vrijdag 17 

februari! 

 

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: 

• Drie kinderen lopen over de gang om de klassen rond te gaan, de jarige zegt: 'Nu 

hoeven we alleen nog maar naar de gymjuf en de burgemeester!' 

• Leerling uit groep 3/4: "Juf u heeft meer rimpels dan allebei mijn moeders".  

• Juf Naomi komt aan op school, helemaal ingepakt voor de regen. Een kind vraagt 

aan zijn moeder: “Is dat mijn juf?” 

• Een kind uit groep 3: “Ik ben heel hard aan het oefenen om mijn haar te laten 

groeien”. 

• In groep 5: leerling niest. Het is stil. Leerling niest nog een keer en zegt: "Bless 

me!". 
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