Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat leuk dat u kiest voor De Rosa Boekdrukker!
Middels deze brief willen we u, als ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe leerling(en), informeren
over een aantal praktische zaken op onze school.

Stamgroepleerkracht en unit-leerkrachten
De stamgroepleerkracht(en) van uw kind zijn:………………………………………………………
Op De Rosa Boekdrukker werken wij in units: groepen 1/2 en 3/4 vormen samen unit I en de
groepen 5/6 en 7/8 vormen samen unit II. Binnen deze units wordt groepsdoorbroken gewerkt. Dit
betekent dat uw kind dus van verschillende leerkrachten les kan hebben. Er is echter altijd één of
twee leerkrachten eindverantwoordelijk voor uw kind. Die leerkrachten noemen we de
stamgroepleerkrachten. De stamgroepleerkrachten zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor u als
ouder/verzorger. De andere leerkrachten binnen de unit vormen samen de unit-leerkrachten.

Schooltijden
Op De Rosa Boekdrukker gaan de leerlingen van maandag tot en met vrijdag naar school. Iedere
dag gaan de schooldeuren om 08:20 open en om 08:30 starten de lessen. Van 12:00 tot 13:15 is
er middagpauze: leerlingen blijven dan over en lunchen op school. Of zij gaan naar huis om te
lunchen. In de middag gaan de schooldeuren om 13:10 open en worden de leerlingen om 13:15 in
de klas verwacht. De schooldag eindigt om 15:00, met uitzondering van de woensdag. Op
woensdagen is de schooldag van 08:30 tot 12:30.
We vinden het belangrijk dat uw kind op tijd in de klas is. Wanneer uw kind in een periode van
twee weken drie keer of vaker te laat in de klas is gekomen, krijgt uw kind een brief mee naar huis
waar u een handtekening onder moet zetten. Deze brief moet de volgende dag weer worden
ingeleverd bij de stamgroepleerkracht. Als uw kind hierna nog steeds te laat komt, wordt u
uitgenodigd voor een gesprek met de stamgroepleerkracht en de directeur. Als er na dit gesprek
nog steeds geen verbetering zichtbaar is, kan de school ervoor kiezen om de Leerplicht
Ambtenaar in te schakelen.

Communicatie
Wij vinden het belangrijk dat we persoonlijk contact maken met de ouders van onze leerlingen. Het
samen in gesprek gaan heeft dan ook onze voorkeur boven mailcontact. Natuurlijk kunt u via de
mail, telefonisch of via Parro contact opnemen met de (stamgroep)leerkracht om aan te geven dat
u de (stamgroep)leerkracht wilt spreken. We nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op
om een afspraak te maken.
Parro is een app, waarmee de communicatie tussen leerkrachten en ouders plaatsvindt. U kunt
een leerkracht een berichtje en andersom en de leerkrachten stellen de ouders wekelijks op de
hoogte van wat er in de groepen gebeurt, stelt hulpvragen en plant bijv. ook de gesprekken hierop
in.

PBS
De school werkt met de aanpak van Positive Behavior Support. Dit houdt in het kort in dat wij
gewenst gedrag versterken d.m.v. complimenten naar kinderen die het juiste gedrag vertonen en

daarmee probleemgedrag willen voorkomen. Het doel is het creëren van een positieve, sociale
omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid
een belangrijke rol speelt.

Ziek of afwezig
U kunt uw kind ziekmelden door naar school te bellen voor schooltijd (020- 612 8000) of door zelf
een melding te maken in Parro. Als uw kind ziek wordt tijdens schooltijd dan bellen we u op de
telefoonnummers welke u bij de inschrijving hiervoor hebt opgegeven.
Wanneer u verlof wilt aanvragen, kunt u hiervoor een formulier opvragen bij de administratie. Het
ingevulde formulier levert u, minimaal vier weken van tevoren, in bij de administratie of directie. De
directie koppelt aan u terug of het verlof wordt goed- of afgekeurd. Bij afkeuring van de
verlofaanvraag ontvangt u altijd een toelichting.

Website
Bekijk u ook vooral onze website om meer te weten te komen over de methodes waar we mee
werken, het twee wekelijkse Boekdrukkertje, onze nieuwsbrief met actueel nieuws en nog veel
meer leuke en interessante dingen!

Gymspullen
Uw kind heeft tweemaal in de week gym, namelijk op
…………………………..…………………. en op …………………………………………..…………….
De kinderen gymmen in gepaste gymkleding. De gymlessen vinden plaats in onze gymzaal op
school. De gymzaal mag alleen betreden worden met schone gymschoenen met een witte zool.

Gezonde school
De Rosa Boekdrukker is een Gezonde School. Dat betekent dat wij samen met onze leerlingen
werken aan een gezonde leefstijl. Daarom hanteren we ten aanzien van de pauzehap en traktaties
de afspraken van het programma Gezonde School. Rond de klok van 10 uur drinken en eten de
kinderen in de klas iets gezonds. Onder gezond eten verstaan we groente of fruit, eventueel geeft
u iets anders gezonds mee, zoals een cracker of een volkoren boterham dun besmeerd met
gezond beleg. Aansluitend aan het nuttigen van de pauzehap, wordt er door de kinderen een
kwartier buiten gespeeld.
Alle kinderen mogen hun verjaardag op school vieren. Er wordt voor de kinderen gezongen. De
jarige deelt een gezonde traktatie uit aan de kinderen en de leerkracht in de klas. Voorbeelden van
een gezonde traktatie zijn te vinden op de website van het Voedingscentrum.
Op school wordt niet gesnoept en er wordt ook geen snoep meegebracht. Dit Gezonde Schoolbeleid, zien wij als een waardevolle investering in de gezondheid van onze leerlingen voor nu én
later.

Hulp van ouders en de Ouderraad
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het reilen en zeilen op school. Dit kan met
allerlei werkzaamheden zijn, zowel overdag als ’s avonds. Denk bijvoorbeeld aan
kluswerkzaamheden, rijden voor evenementen, hulp bij activiteiten, schoonmaak, meedenken,
enz. De stamgroepleerkracht zal regelmatig via Parro om hulpouders vragen.
De Rosa Boekdrukker heeft ook een ouderraad. De ouderraad beheert de ouderbijdragen en helpt
bij allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het suikerfeest, het kerstfeest en
diverse sport- en spelactiviteiten. Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad? Dat kan door te
mailen naar or@rosaboekdrukker.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage
De Rosa Boekdrukker vraagt een bijdrage voor activiteiten zoals schoolreisjes, het kerstdiner, het
sinterklaasfeest en boeken. De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt voor het eerste kind €27,50,
bij twee kinderen €52,50, bij drie kinderen €75 en bij vier kinderen €95.
De vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL49 INGB 0006 3040 41
t.b.v. OBS Rosa Boekdrukker.
Wij hopen met deze informatiebrief een antwoord te hebben gegeven op veel van uw vragen. We
zien u graag terug op De Rosa Boekdrukker.

Namens het team,
Stefan Koytek, directeur

