Informatie voor ouders van unit 1: stamgroepen 1/2a 1/2b en 1/2c
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.
Schooltijden en inloop*
De kinderen worden in de ochtend gebracht bij de voordeur, daar staat altijd iemand te
wachten, u mag ook uw kind zelf naar de deur van de klas brengen. In de middag kunt u in de
hal voor de kleuterklas uw kind ophalen. ’s Morgens moeten de kinderen vóór 8.30u in de klas
aanwezig zijn, de school is al open om 8.20u. De kinderen dragen in de klassen pantoffels of
sokken: de schoenen blijven op de gang. Als u uw kind komt ophalen voor de overblijf kan dit
om 12.00u bij de voordeur. ’s Middags moeten de kinderen vóór 13.15u in de klas aanwezig
zijn, de school is open om 13.10u. De kinderen moeten ’s middags opgehaald worden om
15.00u.
Op maandag en woensdag tussen 8.20u en 8.45u zijn ouders uitgenodigd om samen met hun
kind te spelen in de eigen klas (iedereen moet vóór 8.30u in de eigen klas zijn). Kinderen
vinden het fijn te laten zien en horen wat ze zoal doen, kunnen en weten. U kunt zien hoe het
thema zich ontwikkelt en waar de kinderen zich mee bezighouden tijdens de schooldag.
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
In de voorschool en in de groepen 1/2 wordt gewerkt met het programma Startblokken van
Basisontwikkeling. Dit is een onderwijsprogramma waarbij de spelontwikkeling van het jonge
kind het uitgangspunt is. Er wordt gewerkt vanuit thema’s die dicht bij de belevingswereld van
het jonge kind staan. Op die manier ontstaan er betekenisvolle (spel)activiteiten die de
interesse en de betrokkenheid van kinderen uitlokken. Elk thema staat zo’n 8 tot 10 weken
centraal, en leent zich voor spelactiviteiten op alle ontwikkelingsgebieden, zoals rekenen, taal,
lezen, creativiteit, constructie, onderzoek en beweging. We proberen de kinderen steeds uit te
dagen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Voorbeelden van thema’s zijn ‘naar
de kapper’, ‘op vakantie’ en ‘hulpdiensten’ (brandweer/politie/ambulance).
Kieskasten
Tijdens de inloop wordt er veel gespeeld met puzzels en spelletjes uit de kasten. Deze kasten
en het materiaal dat erin staat, hebben kleurstickers.
• Rood: eenvoudige puzzels en spelletjes. Vaak zullen kinderen die pas op school zijn
uit deze kast kiezen.
• Geel: wat moeilijker, daar kiezen de kinderen uit als de rode kast geen uitdaging
meer biedt.
• Groen: voor kinderen die uitgespeeld zijn met materiaal uit de rode en gele kast.
• Blauw: gezelschapsspelletjes.
Samen een boek lezen is ook favoriet en een fijne start van de schooldag.

Dagprogramma
Na de inloop, om 8.45u begint de rest van het dagprogramma voor alle groepen. De volgorde
van het programma verschilt per dag en per groep. Op de dagritmekaarten boven het bord
kunt u zien wat er die dag allemaal gedaan wordt in de groep van uw kind. In ieder geval wordt
er in iedere groep halverwege de ochtend samen iets gegeten en gedronken met fruit als
tussendoortje.
Communicatie
Wanneer uw kind net op school zit zal de leerkracht van uw kind een kennismakingsgesprek
plannen. Dit gesprek vindt plaats na ongeveer 3 weken school. Verder zijn er 3 x per jaar 15minutengesprekken waarbij u met de leerkracht praat over hoe het met uw kind gaat op school
en thuis. Dit is in november, februari en juni. U wordt, bij de start op onze school, door de
leerkracht uitgenodigd voor de Parro-app. Hiermee kunt u gemakkelijk contact leggen met de
leerkracht. Heeft u tussendoor vragen, opmerkingen of wilt u een gesprek met de leerkracht,
laat u het dan vooral weten. Hiervoor kan altijd tijd worden gemaakt. Ook de leerkracht kan u
vragen voor een extra gesprek. Soms kan het fijn zijn voor u of de leerkracht dat de intern
begeleider (Claudi Wolf: cwolf@rosaboekdrukker.nl) daarbij aanwezig is.
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.
Speellokaal en gym
Er kan iedere dag worden gespeeld in het speellokaal en twee keer per week wordt er gym
gegeven in de sportzaal door Marike, de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dat is dus vaak
aan -en uitkleden. Kleding en schoenen die de kinderen makkelijk zelf aan en uit kunnen
trekken is dus voor iedereen handig. Kinderen uit groep 1/2 doen deze activiteiten in hun
ondergoed en op blote voeten. Gymkleding en schoenen hoeven voor hen dus nog niet.
Sieraden moeten af tijdens de gymles i.v.m. de veiligheid en het risico dat ze kwijtraken. Dit is
eigen risico voor kinderen en ouders.
Buitenspelen
Voor alle groepen is er ook iedere dag tijd om buiten te spelen. Alleen bij erg slecht weer gaan
we niet buitenspelen. Jassen en schoenen moeten dan ook tegen een stootje kunnen, goed
dichtgemaakt kunnen worden en herkenbaar voor de kinderen zijn. Een naam of
herkenningsteken in de jas kan verwarring voorkomen. Mocht het weer te slecht zijn om buiten
te bewegen, gaan we lekker in de speelzaal binnen bewegen.
Toiletgebruik
Het toilet moet door veel kinderen worden gebruikt. Sommige groepen moeten samen gebruik
maken van één toiletruimte. Dat zijn dan al gauw vijftig kinderen die meerdere keren per dag
naar dat toilet gaan. We hebben voor de kleuters dan ook de afspraak dat ook de jongens
gaan zitten bij het plassen. Het blijft dan al aanzienlijk droger!
Een ongelukje kan gebeuren. Hiervoor is op school reservekleding. Deze is beperkt, heeft uw
kind reservekleding van school aan door een ongelukje, dan deze graag zo snel mogelijk
schoon weer teruggeven. Heef u ondergoed, sokken en bovenkleding die nog dienst kan doen
als reserve op school? Wij kunnen het goed gebruiken.

Gezonde school en tussendoortje
De Rosa Boekdrukker is een Gezonde School. Dat betekent dat wij samen met onze leerlingen
werken aan een gezonde leefstijl. We eten rond 10.00u allemaal fruit, iedereen neemt een stuk
fruit of een bakje met fruit mee en een beker/fles met water (of vult die op school met water).
Wilt u, als dit nodig is, uw kind schoongemaakt en gesneden fruit meegeven. Het is vooral een
rustmoment om even gezellig samen weer energie op te doen voor de rest van de ochtend.
Het is geen verlaat ontbijt.
Jarig zijn is voor ieder kind een leuke en spannende dag. Bij elkaar vieren we per groep toch
gauw zo’n 25 verjaardagen per schooljaar. We willen dit zo gezellig én gezond mogelijk
houden. We willen u dan ook vragen met de leerkracht te overleggen wat uw kind gaat
trakteren. Het moet een eenvoudige, kleine versnapering zijn! 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.
Ouder Kind Adviseur (OKA)
De Ouder Kind Adviseur die aan De Rosa Boekdrukker is verbonden is Luciënne de Niet. Voor
vragen over opgroeien en opvoeden, maar ook voor praktische vragen over subsidies als het
sportfonds is Lucienne de Niet op dondermiddag op onze school bereikbaar. Luciënne hoort
bij het Ouder- en Kind Team (OKT) van de Baarsjes. Op andere dagen kunt u haar via de mail:
L.deniet@oktamsterdam.nl of telefonisch: 06-23387285 bereiken.
Positive Behaviour Support (PBS) goed gedrag kun je leren
We werken op de Rosa Boekdrukker met het programma van PBS. Hiermee zorgen we dat
de school een gezellige en veilige plek is voor iedereen. We maken voor in de groep, in de
school, op het plein en bij de gymles samen afspraken. Iedereen leert en kent deze afspraken
en dient deze na te leven. Ze zijn ook zichtbaar op de posters in de school en in de groep. We
geven complimenten voor dit goede gedrag in woorden, gebaar én met knijpers en
pingpongballen. Daarmee sparen we samen voor groeps- en schoolbeloningen. De grote buis
in de hal is de spaarbuis voor een beloning met de hele school! In unit I verdienen de kinderen
1 grote knijper zodra er 40 kleine knijpertjes aan de liniaal zitten. De kinderen hebben bij 4
grote knijpers een groepsbeloning in de stamgroep verdiend.
Overblijven of Tussen Schoolse Opvang (TSO) *
De TSO wordt verzorgd door overblijfmedewerkers. Kinderen van unit I blijven over in de eigen
groep. De kinderen eten een half uur hun broodje en de andere 30 minuten spelen zij buiten
onder begeleiding van de overblijfmedewerkers. De TSO kost €2.00 per keer. U kunt op
verschillende manieren betalen. Blijft uw kind niet regelmatig, maar af en toe een keer, over
dan kunt u een strippenkaart kopen. Informatie over overblijven en wijze van betalen kunt u
krijgen bij Carla Eefting, onze brede school coördinator. Carla is er op maandag, donderdag
en vrijdag en ze zit op de begane grond in de administratie ruimte.
Tussen Schoolse Activiteiten (TSA) *
Vanaf 4,5 jaar is er tussen de middag de mogelijkheid om mee te doen aan een keur van
activiteiten, van dans, sport, creatieve activiteiten tot techniek. Er is steeds een blok van +/- 10
weken voor een activiteit. Alle kinderen krijgen vóór de start van een activiteit een brief mee
waar de activiteiten voor de periode worden beschreven en er zit een inschrijfformulier bij.
Kinderen kunnen zich opgeven voor activiteiten die ze leuk vinden met een 1e, 2e of 3e
voorkeur. Carla Eefting, de brede school coördinator, maakt de indeling en ziet erop toe dat
iedereen een keer aan de beurt komt.

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.
U kunt ook altijd nog even op onze website kijken: https://obsrosaboekdrukker.nl We zien u
graag terug op De Rosa Boekdrukker.
Namens het team,
Stefan Koytek, directeur

*afspraken kunnen door de coronamaatregelen eventueel aangepast zijn.

