
 

 

Maandag 5 december      Sinterklaasfeest; continurooster 13:30 uit  
Vrijdag 9 december      Paarse vrijdag  
Dinsdag 13 december     Scholenmarkt groep 8  
Woensdag 21 december     Kerstfeest en kerstdiner  
Donderdag 22 december     Foute kersttruien dag  
Vrijdag 23 december      Roostervrije dag; alle kinderen vrij  
Maandag 27 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie  
 
 

Aanmelden broertjes/zusjes 
Voor zowel de locatie Hoflaan als de locatie Assendelft stijgt het aantal aanmeldingen voor aankomende 
loting. Graag willen we u vragen, indien u dit nog niet heeft gedaan, broertjes en zusjes aan te melden voor 
het schooljaar 2023-2024. Op die manier bent u verzekerd van een plek op school.  
De afgelopen open dagen zijn op beide scholen druk bezocht en hier uit zijn veel nieuwe aanmeldingen 
gekomen voor de aankomende jaren. 
 
Karakter; nieuwe technisch leesmethode 
Vorig schooljaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe technisch leesmethode. We hebben 
voorlichting over diverse methodes gekregen en hebben een aantal methodes uitgeprobeerd.  
Uiteindelijk hebben we gekozen voor Karakter. In januari zullen we de methode in gebruik nemen.  
 
  

• Succes voor ieder kind 

• Uitdagende pluslijn 

• Literatuureducatie en leesbevordering 

• Met Karakter leren de kinderen goed lezen en doen ze 
succeservaringen op. Hoe? In elke les staat één leesdoel voor 
technisch of vloeiend lezen centraal en is alles op dat doel 
gericht. Echte focus op technisch en vloeiend lezen dus, en 
dat maakt het verschil. De leesstappen die de kinderen 
maken worden bovendien inzichtelijk door persoonlijke 
meetmomenten in de les. Dat geeft vertrouwen en het 
motiveert. Daarnaast heeft Karakter een aparte leerlijn 
literatuureducatie en leesbevordering, waardoor goed 

technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand 
gaan. 

 
 
 
 
 

December 2022 
Belangrijke data 

Vanuit de directie 



 
Groepsverdeling na de kerstvakantie  
Na de kerstvakantie zullen er wat veranderingen plaats gaan vinden in de groepsverdeling. Dit heeft te 
maken met een aantal collega’s die weer terug zullen komen na ziekte of zwangerschap.  
Juf Geerte, de juf van groep 6C, heeft een baan dichter bij huis gevonden. Na de kerstvakantie zal juf Judith 
les gaan geven in de groep.  
In januari zullen we gaan starten met een instroomgroep, juf Celine zal les gaan geven aan de 
instroomgroep.  
Juf Pauline komt weer terug van haar zwangerschapsverlof en zal op maandag en dinsdag les gaan geven in 
groep 4B. Juf Margreet zal ook weer starten na de kerstvakantie.  
De groepen die te maken krijgen met een wissel, zullen hierover apart nog geen brief ontvangen van de 
directie.  
 
Hulp  
In deze tijden van hoge energierekeningen en inflatie, kan het zijn dat u hulp nodig heeft bij uw financiën. 
Vanuit de gemeente zijn er veel verschillende projecten die u bij financiële problemen kunnen helpen en 
ondersteunen. Onze schoolmaatschappelijk werker, Corianne Boekhout kan u hiermee helpen, zij werkt 
niet voor onze school, maar voor stichting DOCK.  
Misschien schaamt u zich voor uw situatie, maar komt u alstublieft als u hulp nodig heeft! U kunt haar 
bereiken via onderstaand telefoonnummer en emailadres.  
Corianne Boekhout;  Schoolmaatschappelijk werk T: 06 59 98 35 34 E: cboekhout@dock.nl  
Werkdagen: maandag en donderdag 
 

Zoals u wellicht weet worden wij als school 
financieel ondersteund door de stichting Vrienden 
van de Nieuwe Park Rozenburgschool. De Vrienden 
zorgen ervoor dat onze leerlingen 
handvaardigheid- en muzieklessen kunnen volgen. 
Ook financieren de Vrienden de Maakotheek boxen 
en geven zij een impuls aan de schoolbibliotheek.  
Graag vragen we u aandacht voor de 
schenkingsovereenkomst, deze kunt u vinden op de 
jaarkalender van de school. Heeft u vragen over de akte of andere vragen over donaties, dan kunt u mailen 
naar vriendenvandenprs@gmail.com  
 
Bestuurswissel  
Binnen de stichting heeft ook een bestuurswissel plaats gevonden. Juul te Veldhuis heeft afscheid genomen 
als voorzitter en Roy Hoevenaars heeft afscheid genomen als secretaris. Wij als school willen ze heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet!  
 
NPRS hoodie 2022  
We hebben de Rotterdamse streetartist Diana Kusuma bereid gevonden het ontwerp te verzorgen! Haar 
bekendste creatie is het vrolijk-lugubere, maar vooral aandoenlijke wezentje Doodkonijn, overal te vinden 
op muren, bouwschuttingen, bestelbusjes, scooters en andere verrassende plaatsen in de stad. Dit blije 
schepsel gaat dan ook onze truien van dit schooljaar sieren! Haar stijl is eenvoudig en kleurrijk met een 
vrolijke noot. De felle kleuren en flirts met patronen uit de jaren 80 geven een subtiele hint naar haar 
jeugd waar strips, graffiti en haar culturele achtergrond een belangrijke fascinatie waren die tot op de dag 
vandaag nog steeds een rol spelen.  De truien zijn te bestellen via 
https://app.clubcollect.com/FORMS/NL/NIEUWE-PARK-ROZENBUR/BESTEL-NU-DE-NPRS-HOODIE-22/23 
De gehele opbrengst komt ten goede van de school  
 
 

Stichting Vrienden van de NPRS 
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Save the date!!!! 
In plaats van het Stamppot diner wordt er een pastadiner georganiseerd, verdere informatie volgt nog. 
Maar houdt u 2 februari vrij!? 
 

Sinterklaasviering  

Maandag 5 december vieren we Sinterklaas op beide locaties. We hebben die dag een continurooster, alle 

kinderen zijn om 13:30 uur uit.  

 

Paarse vrijdag  

Jezelf kunnen zijn is een feestje! En een feestje moet je natuurlijk vieren 😊. 

Op vrijdag 9 december is het Paarse vrijdag. Deze dag wordt door het hele land gevierd. Op deze dag laten 

scholen zien dat iedereen zichzelf mag zijn, niemand mag gepest of buitengesloten worden om wie deze 

persoon is. 

Wij op de NPRS vinden dit ook een belangrijke boodschap. Daarom staan we op 9 december stil 

bij IEDEREEN op onze school. Een feestje voor iedereen dus, hoe leuk is dat!? 

We staan erbij stil dat iedereen zichzelf mag en kan zijn bij ons op school. We hopen dat alle kinderen (en 

volwassenen) in de maatschappij ook zichzelf mogen en kunnen zijn. We hopen dat de kinderen op 

kunnen groeien in een inclusieve maatschappij, waar iedereen oké is, op welke manier jij ook door het 

leven gaat en naar het leven kijkt. Door hier met elkaar bij stil te staan en over te praten, hopen we dat 

iedereen elkaar leert accepteren zoals ze zijn. Dat doen we normaalgesproken natuurlijk ook door 

verschillende lessen en gesprekken met de kinderen. Op vrijdag 9 december staan we er echter een 

keertje extra bij stil. Dat doen we onder andere door allemaal iets paars aan te trekken. Dat kan 

een paarse trui, broek of shirt zijn. Maar ook een paarse pet, schoenen, haarbanden, boa’s, petjes, 

nagellak, lippenstift, haarverf of andere leuke ideeën zijn welkom! Hoe leuk zou het zijn als alle kinderen 

op school op die vrijdag iets paars aan hebben, waardoor we laten zien dat we elkaar allemaal 

accepteren. 

Laten we er een gezellige Paarse Vrijdag van maken met elkaar. Het is immers het feest van 

iedereen. Iedereen is bij ons op school is welkom en iedereen is een kanjer zoals deze persoon is!  

Scholenmarkt groepen 8  

Na twee jaar afwezigheid keert de scholenmarkt van de Nieuwe Park Rozenburgschool gelukkig weer 

terug. Op dinsdag 13 december organiseren we weer een scholenmarkt  voor onze 90 groep 8 leerlingen. 

Op deze informatieavond geven wij u en uw kind(eren) de gelegenheid om op een andere manier in 

contact te komen met ongeveer vijftien middelbare scholen in en rondom Rotterdam. Verdere informatie 

ontvangt u nog van de groepsleerkrachten. 

Vanuit het team 



 

Met veel hulp van ouders is de Assendelft omgetoverd tot een waar Sinterklaasfeestje. Wisten jullie dat wij 
stiekem het klimrek uit de gymzaal hebben gehaald en hier een grote sinterklaasboot van hebben 
gemaakt? De kinderen kregen er geen genoeg van. Er is veel geklommen en geklauterd maar ook hebben 
de groepen hier heel goed samen gespeeld en gewerkt. Ook de stal van Ozosnel kon je vinden op de gang. 
De kinderen hebben Ozosnel verzorgd en hebben veel geteld met wortels.  
Iets minder blij werden wij van de rijmpiet. Toen wij ons schoentje mochten zetten is de rijmpiet bij ons op 
school geweest en heeft hij stiekem alle stoelen en schoenen verstopt! Stoute Piet! Rijmpiet heeft door 
heel de school een speurtocht uitgezet met brieven op hele gekke plekjes: de hoogste trede van het 
klimrek en in de vriezer van de keuken. Gelukkig vonden we aan het einde van de speurtocht de schoenen 
(met lekkers!) in onze kleutergymzaal. 
 

    

Assendelft nieuws 


