september 2022
Belangrijke data
Maandag 12 september t/m 16 september
Maandag 12 september en Dinsdag 13 september
Maandag 12 september
Vrijdag 16 september
Dinsdag 20 september
Woensdag 21 september
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september

Week van de kennismakingsgesprekken
Open huis ouders
MR vergadering
Open dag Hoflaan
Prinsjesdag
Open dag Assendelft
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
Start Kinderpostzegelactie
Raar met je haar dag

Vanuit de directie
Welkom op school
Na de zomervakantie zijn we gelukkig weer goed gestart, fijn om iedereen weer terug te zien op school.
We hopen op een jaar waarin we niet opnieuw te maken zullen hebben met beperkingen vanwege het
Coronavirus.
Vanuit de overheid is er veel geld vrij gemaakt om eventuele achterstanden opgelopen tijdens de Corona
periode weg te werken het zogenaamde Nationaal plan Onderwijs (NPO). Met de MR hebben we voor de
zomervakantie het plan besproken en zij hebben instemming gegeven.
In de startvergadering van vrijdag 19 augustus hebben we de speerpunten met het team besproken.
Hieronder volgt een opsomming van de speerpunten voor aankomend schooljaar
• Extra ondersteuning voor de leerkrachten met behulp van leerkrachtondersteuners en
onderwijsassistenten
• Het werken met Leerlabs voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, zowel voor de
kinderen die meer aankunnen, als de kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
• Het verbeteren en uitbreiden van de differentiatie vaardigheden van de leerkrachten
• Het werken met Focus Po om de toets resultaten beter te kunnen duiden
• Move Ahead voor de Sociaal Emotionele ontwikkeling
• Extra materialen voor de kleuters
• Het werken met de Pittige Plus Torens
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode in de groepen 3; SemSom en in de groepen
4 en 5 met de methode Getal en Ruimte junior. Dit jaar is de invoering van deze methode in groep 6, ook
hier krijgen we begeleiding voor.
Op onze locatie Assendelft zijn inmiddels 2 groepen aan het werk. Een groep 1 en groep 2.
In de nieuwsbrieven zullen we vanaf heden ook een apart kopje Assendelftstraat maken.
We hopen op een mooi en leerzaam jaar met de kinderen!

Locatie Nieuwe Park Rozenburgschool Assendelft
Vorig schooljaar zijn we gestart met een tweede locatie
van de Nieuwe Park Rozenburgschool. De Nieuwe locatie
is een groeilocatie en zal ieder jaar uitgebreid worden
met een nieuw leerjaar. Op dit moment hebben een
groep 1 en 2 les op de Assendelftstraat. Stichting
Kinderopvang Kralingen huurt ook 2 lokalen voor NSO in
het gebouw. Ook is er een lokaal voor leerwerkstudenten
van de opleiding onderwijsassistent Niveau 4. Zij zijn 2
dagen in de week op de NPRS Assendelftstraat.
Het onderwijs op de NPRS Assendelfstraat is hetzelfde
als op de Hoflaan, zelfde methodes, zelfde pedagogische
aanpak en de zelfde afspiegeling van de wijk. Een verschil
met de locatie aan de Hoflaan is dat we op de Assendelft
een samenwerking aan zijn gegaan met de HAVO/VWO
voor Muziek en Dans en Codarts.
Voor deze samenwerking hebben we een licentie
aangevraagd bij het ministerie. Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen we op de locatie NPRS Assendelftstraat
gaan starten met een groep 7 en 8 voor zeer getalenteerde dansers en muzikanten. Deze leerlingen
hebben vrijstelling van bepaalde vakken om op die manier extra tijd te hebben om te trainen en
muzieklessen te volgen. Er zullen nog een aantal aanpassingen gedaan moeten worden aan het gebouw,
om aan de eisen te voldoen. De werving van deze leerlingen gebeurt door de talentscouts van Codarts.
Voor de leerlingen van de NPRS Assendelft is het voordeel dat ze hierdoor meer in aanraking komen met
muziek en dans. Ook voor de reguliere leerlingen zullen er extra lessen zijn op het gebied van Dans en
Muziek.
Afgelopen jaar is de gemeente met behulp van de Buurtklimaatjes bezig geweest om het ontwerp van het
plein rond de locatie te maken. Inmiddels is het weer terug bij de gemeente en nu wachten we op het
moment dat de verbouwing gestart gaat worden. Uitgangspunten bij het plein zijn: groen, blauw en
samen!
Ziekmelden en Afwezigheid leerlingen
U kunt uw kind voor schooltijd telefonisch ziekmelden. Voor de Hoflaan is dat het nummer 010-2430140.
Voor de Assendelfstraat is dat: 010-7900693.
Doktersafspraken, tandartsafspraken etc. meldt u bij de leerkracht. Zonder bericht van ouders mogen de
kinderen onder schooltijd niet weg. Komt u uw kind ophalen voor 1 van deze afspraken, dan wachten de
kinderen altijd binnen in de school en niet buiten voor de school. Als uw kind alleen naar de afspraak mag
gaan, wilt u dat dan ook aangeven.
Gouden weken
Vanaf de eerste schooldag tot en met half september staan “de Gouden Weken”
centraal. Het doel van deze weken is elkaar leren kennen, de regels van het jaar met
elkaar opstellen, leuke energizers in de klas doen en kijken welke mooie doelen we als
groep willen gaan halen dit jaar.
Move-A-Head
Zoals bekend werken wij met Kwink als methode voor sociale vaardigheden.
Dit jaar zullen wij deelnemen aan Move-A-Head. Move a-Head leert kinderen
effectiever leren én sterker en socialer gedrag ontwikkelen. Zij ondersteunen
leerkrachten en (sport)coaches daarbij. Dit doen zij op een vernieuwende en
unieke manier. Alle groepen zullen het gehele jaar door digitale lessen krijgen met ondersteuning van hun
eigen leerkracht. Op verschillende momenten in het jaar krijgen alle kinderen judolessen van een
instructeur van Move-A-Head. Ze integreren bewegen, leren en presteren en geven dit bij ons vorm in de
praktijk op een haalbare, behapbare en praktische manier.
Zo maken we het leren en presteren samen met u makkelijker, effectiever en leuker!

Open huis ouders
Op Maandag 12 september en Dinsdag 13 september is het Open Huis voor de ouders. Dat betekent dat u
tijdens schooltijd een bezoek kunt brengen in de klas. Van de groepsleerkracht ontvangt u hierover meer
informatie.

Kennismakingsgesprekken
Nieuw dit schooljaar is dat we voor de oudergesprekken een week uittrekken, in die week is er ook 1 avond
wanneer u zich kunt inschrijven. Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, wilt u hier dan rekening
mee houden door een kwartier tussen de gesprekken in te plannen.
Na een kort voorstelrondje gaan we het met u hebben over de talenten, kwaliteiten en interesses van uw
kind. Vanaf groep 7 zijn de kinderen hierbij aanwezig.
Daarnaast merken we dat sommige ouders graag hun gesprek inplannen vlak voor een pauze of als laatste
op de avond, zodat zij wat langer kunnen praten met de leerkracht. Het kennismakingsgesprek duurt 15
minuten, mocht u extra tijd nodig hebben dan kunt u een andere afspraak inplannen met de leerkracht.
Van de leerkracht krijgt u nog bericht wanneer u zich kunt inschrijven voor de kennismakingsgesprekken.
Doelgesprekken groepen 8
De kinderen van groep 8 houden samen met de leerkracht en ouders een doelgesprek. U wordt hiervoor
uitgenodigd via Social Schools door de groepsleerkracht.
Jaarkalender
Deze week is aan alle oudste kinderen van de NPRS een jaarkalender. Heeft u deze nog niet ontvangen,
neem dan contact op met de groepsleerkracht. Er zijn een aantal jaarkalenders met een drukfout. Zo
missen sommige jaarkalenders de maand oktober. Mocht dat bij u het geval zijn, dan kunt u bij de
leerkracht een nieuwe jaarkalender ophalen.
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze welgemeende excuses voor de niet goed werkende QR code bij de eerste brief over de vrijwillige
ouderbijdrage. Alle begin is moeilijk zullen we maar zeggen! Graag willen we heel hartelijk bedanken voor
het grote aantal betalingen dat we al hebben mogen ontvangen!
Social Schools
Mocht u nog geen inlogcode hebben voor Social Schools, wilt u dat dan aangeven bij de groepsleerkracht?
Dan zorgen we ervoor dat u deze zo snel mogelijk ontvangt.
Engelse boeken
Sinds dit schooljaar is de schoolbibliotheek uitgebreid met Engelse leesboeken voor kinderen van alle
groepen!

Stichting “Vrienden van de Park”
Zoals u wellicht weet worden wij door de stichting
jaarlijks financieel ondersteund voor o.a. lessen
handvaardigheid, muziek, schaken en techniek. Om
dit te blijven doen en nieuwe plannen te kunnen
uitvoeren, vragen we u een vrijwillige donatie te
overwegen (of te blijven voortzetten). Informatie
vindt u in de jaarkalender en op onze site.

Schoolmaatschappelijk werk op de Nieuwe Park Rozenburgschool

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten en
biedt daar waar nodig ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw kind met plezier
en succes zijn schoolperiode doorloopt.
Dit schooljaar ben ik bij de Nieuwe Park Rozenburgschool begonnen als de nieuwe
Schoolmaatschappelijk Werker vanuit de welzijnsorganisatie Dock. Ik ben Corianne
Boekhout, 31 jaar en ben elke maandag en donderdag aanwezig op school. Ik sta
regelmatig in de ochtend bij de deur, bij vragen kunt u mij altijd aanspreken. Samen
met u ga ik op zoek naar een antwoord op uw vraag. Kinderen kunnen ook zelf bij
mij om gesprek vragen. Mocht dit gebeuren, dan neem ik altijd contact met u op na
het eerste gesprek.
Wilt u een afspraak maken? U kunt contact met mij opnemen via de school (intern begeleider of
leerkracht), maar uiteraard kunt u als ouder ook rechtstreeks contact met mij opnemen.
Ik zie er naar uit om mijn steentje bij te kunnen dragen aan een mooi nieuw schooljaar voor alle kinderen!
Corianne Boekhout Schoolmaatschappelijk werk T: 06 59 98 35 34 E: cboekhout@dock.nl Werkdagen:
maandag en donderdag

Vanuit het team
Schoolreisje
Op donderdag 22 september gaan we op schoolreisje!
De groepen 1/2 gaan naar Plaswijckpark
De groepen 3 t/m 7 gaan naar Drievliet
Verdere informatie volgt nog.
Raar met je haar dag
Hoe raar kun jij jouw haar eruit laten zien? Donderdag 29 september is het
‘Raar met je haar dag’. Voor deze worden kinderen aangemoedigd om met de
gekste en meest creatieve haarstijl te komen die ze maar kunnen bedenken.
Haargel, gekleurd haar en zelfs speelgoed in het haar is allemaal toegestaan.

Nieuws van groep 1 en 2 op de NPRS locatie Assendelft
Op de Assendelft zijn we dit schooljaar begonnen met 2 klassen. Een 'nieuwe'
groep 1 en een groep 2 met allemaal kleuters die allang weten hoe het
allemaal reilt en zeilt op de Assendelft. Of toch niet helemaal.... Want wat
waren al die geluiden die groep 2 opeens hoorde toen ze in de kring
zaten. Allemaal geluiden en muziek uit een andere klas! Dat waren ze niet
gewend na een heel schooljaar de school voor zich alleen te hebben gehad.
De eerste dagen werd er toch steeds even gegluurd in het lokaal van groep 1,
want die 2 nieuwe juffen en een aantal nieuwe kleuters. Dat moet wel
nauwlettend in de gaten worden gehouden. Maar het went gelukkig al snel
en meer mensen om mee te kletsen en te spelen is altijd leuk.
We hebben het in de kleuterklassen natuurlijk over de gouden weken. Dit
doen wij aan de hand van het prentenboek 'het kleurenmonster' en 'het kleurenmonster gaat naar school'

Waarbij we het veel over emoties hebben en hoe je die dan kunt herkennen, kunt benoemen en hoe je
ermee om kunt gaan.
De eerste schoolweek begon ook gelijk goed, want woensdag moesten alle nieuwe kleuterfietsen in elkaar
worden gezet, de juffen vonden dat maar lastig. Maar met een hoop handige kleuters die een
bouwtekening konden lezen en wisten hoe een schroevendraaier en een inbussleutel werkt stonden de
fietsen snel in elkaar. Donderdag was het zo tropisch warm dat we op het grasveld naast de school maar
een waterfeest hebben gehouden met waterpistolen, muziek, picknickkleden, handdoeken en een hoop lol.
Vrijdag ging juf Marieke trouwen en hoewel we er niet bij konden zijn, gingen we dat natuurlijk wel een
beetje vieren. Met een 'echte' ijswinkel die we op het schoolplein hadden gemaakt. Waarbij iedere kleuter
bij ijscoverkoopster-juf Cora een lekker ijsje mocht bestellen, dat vers voor je geschept werd.
Kortom een heerlijk begin van het schooljaar.

