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Beste ouders,
Dit keer een wat kleiner lettertype, want één
A4 blijft het streven en je kunt het op je
computer uitvergroten.
In deze nieuwsbrief richt directeur Gerard
Prenger het woord tot jullie. Hij blikt terug op
de ouderbijeenkomsten, licht enkele zaken over
de school toe en vertelt hoe wij het contact met
jullie gaan onderhouden komende tijd.
Tijdens de voorbereiding van ‘Om de hoek naar
school’, het onderwijsevenement dat begin oktober
in De Baarsjes georganiseerd werd, besloten wij dat
wij belangstellende ouders op twee avonden in
november de gelegenheid moesten bieden om nader
kennis te maken met de school. Aan het eind van de
avond was de lijst gevuld met een flinke rij namen
en gegevens. Shirley Brandeis bleef folders
verspreiden en ouders die telefonisch of per mail
contact opnamen met de school, werden naar haar
doorverwezen. De groep belangstellenden
groeide. In de weken voorafgaand aan de
kennismakingsavonden, verzorgden wij voor een
aantal ouders een rondleiding door de school.
De 16e en de 24e november waren voor ons een
bijzondere ervaring: ruim twintig nieuwe ouders
die serieus overwegen hun kinderen aan de Rosa
Boekdrukker toe te vertrouwen. De grote
belangstelling op de twee kennismakingsavonden
deed ons bijzonder goed. Nog maar eens bedankt
hiervoor!
Kreeg je nog geen rondleiding door de school?
Maak dan via 020 612 8000 een afspraak met
Alice Focke of met mij. Tijdens de rondleiding zie
je kinderen werken en spelen. Wij lichten het werk
en het spel toe en laten daarmee zien en horen
welke uitgangspunten van onderwijs en opvoeding
centraal staan.
De twee avonden in november leerden ons dat
opvattingen van ouders over opvoeding en
onderwijs voor een belangrijk deel overeenkomen
met de opvattingen van de allochtone ouders.
Kinderen moeten zich veilig voelen op school en
zich in een goed pedagogisch klimaat optimaal
kunnen ontwikkelen. Van de school wordt verlangd
dat kinderen goed leren lezen, schrijven en rekenen,

opdat zij na de basisschool met succes een
opleiding kunnen volgen die bij hun talenten past.
Op de 16e november werd wat langer stilgestaan bij
verschillen in etnische en religieuze achtergronden.
Op de Rosa Boekdrukker is er geen sprake van een
overheersende etnische groep. Het aantal kinderen
met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is het
grootst. Daarnaast bestaat de populatie uit kinderen
waarvan de ouders uit Europese, Afrikaanse en
Latijns-Amerikaanse landen afkomstig zijn. Ook
wat de religieuze achtergronden betreft is de
populatie heel divers. Diversiteit tref je vervolgens
ook weer aan binnen de groep Islamitische
gezinnen. Op de openbare Rosa Boekdrukkerschool
groeien kinderen op met en leren de kinderen over
de etnische en religieuze diversiteit die er ook in de
buurt en in de stad is.
Na deze avonden hebben we gesproken over hoe de
ouders bij de school et blijven betrekken. Voor veel
kinderen op de lijst duurt het immers nog ruim
anderhalf jaar vooraleer zij naar de basisschool
gaan.
Allereerst kun je als toekomstige ouder van de
school Het Boekdrukkertje digitaal ontvangen. Op
de website lees je hoe je je daarvoor aan kunt
melden. Door deze nieuwsbrief te lezen blijf je op
de hoogte van het wel een wee van de school.
Daarnaast zullen we in het vroege voorjaar van
2010 een open ochtend in de onderbouw
organiseren. Onze kinderen nemen hun ouders dan
mee in de groep en laten zien waarmee zij spelen en
werken. Na afloop van de openbare les, ga je samen
met de groepsleerkracht naar de ouderkamer. Er
kunnen vragen gesteld worden en er wordt
toelichting gegeven op het onderwijsprogramma.
Wij gaan de ouders van de toekomstige kinderen
uitnodigen voor de open ochtend.
Het initiatief om de Rosa Boekdrukker nog
kleurrijker te maken dan de school al is, vinden wij
geweldig. Het is een verrijking voor alle
kinderen als zij straks met elkaar opgroeien. Het
initiatief is kansrijk. Wij hopen dat het ons samen
met een flinke groep ouders gaat lukken er een
geslaagd project van te maken.
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