
 

Nieuwsbrief september 2020 

 

Ochtendinloop groep 1 t/m 4 

Nu de zomer ten einde loopt gaan we weer een periode in van buien en herfstachtig weer. Vandaar 
dat we overwegen om de ochtendinloop van 08.20 tot 08.30 anders te organiseren. Dit willen we in 
de week voor de herfstvakantie (5 t/m 9 oktober) uitproberen.  
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen door een aantal leerkrachten op het 
schoolplein en mogen vervolgens via de hoofdingang meteen naar binnen lopen. In de school 
begeleiden we de kinderen naar de eigen vleugel en het lokaal. Op het plein blijven de ouders achter 
de rode lijn zodat we het overzicht behouden.  
 
Bijkomend voordeel is dat de kinderen in de klas ook meteen hun handen kunnen wassen zodat we 
om 08.30 met de les kunnen starten.  
 
Voor de herfstvakantie brengen we u op de hoogte van de uitkomst van de pilot. 
 

Thuisonderwijs en Corona 

De afgelopen weken zijn we regelmatig geconfronteerd met afwezige leerlingen en/of medewerkers. 

De verwachting is dat dit niet minder zal gaan worden, maar we willen natuurlijk ook niet dat het 

onderwijsproces daar onder lijdt. Doordat de kinderen, leerkrachten en ouders de afgelopen 

maanden enorme sprongen hebben gemaakt in het gebruik van de digitale mogelijkheden, kunnen 

we met de MOO (Mijn Omgeving Online) en Teams nu prachtige kansen benutten. We zijn dit 

momenteel verder aan het verkennen, want de mogelijkheden zijn talrijk, juist voor thuisonderwijs.  

Een medewerker kan thuis komen te zitten in afwachting van een test en/of een uitslag van 

hem/haar zelf of gezinslid. In die gevallen zullen wij op zoek gaan naar een invaller, maar u zult 

begrijpen dat dat nog steeds lastig is. Er bestaat een reële kans dat de kinderen dan thuis moeten 

blijven. Het hierboven genoemde thuisonderwijs zou dan een uitkomst kunnen bieden. We zullen u 

in die situaties zo snel als mogelijk via de mail informeren. In uiterste gevallen zullen wij een beroep 

doen op bestaande Whats-app groepen van ouders, mochten wij ’s ochtends geconfronteerd worden 

met uitval.  

Het is niet altijd even makkelijk om voor u als ouders of voor ons als school te beoordelen of een kind 
nu wel of niet naar school mag. Jeugdartsen Nederland, het RIVM en kinderopvangorganisaties 
hebben twee 'beslisbomen' gemaakt hoe om te gaan met verkoudheid en 'kuchjes' en het wel of niet 
naar school gaan.  
 
Groepen 1 t/m 2: beslisboom 0 tot en met 6 jaar. 
Groepen 3 t/m 8: beslisboom 7 t/m 12 jaar.  
 
Heeft uw kind last van een snotneus, hoesten of andere klachten? Gebruik dan 
de juiste beslisboom om zelf een goede en verantwoorde afweging te kunnen maken over het wel of 
niet naar school laten gaan van uw kind(eren). 
 
Op de website staat onze Corona-flyer met de afspraken zoals die op onze school gelden. 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1963/File/Beslisboom_neusverkouden_kind_0_t_m_6_jaar_toelaten_op_kinderopvang_school_RIVM.pdf_(1).pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1963/File/Beslisboom_neusverkouden_kind_7_t_m_12_jaar_toelaten_op_kinderopvang_school_RIVM.pdf_(1).pdf
http://1.440.klanten.instapinternet.nl/bestanden/520196/Flyer-samen-tegen-Corona.pdf


 

Overblijf ouders gezocht 
 
Op de vrijdagen lukt het ons niet meer om genoeg medewerkers te vinden die tijdens de lunchpauze 
van de leerkrachten toezicht kunnen houden als de kinderen buiten spelen. 
De organisaties voor naschoolse opvang waar we mee samenwerken hebben door 
personeelstekorten geen mensen meer beschikbaar. Dat plaatst ons voor een groot probleem.  
 
Wij zoeken daarom vrijwilligers die beschikbaar zijn op vrijdag van 12.00 uur tot 13.15. 
Voor deze wekelijkse inzet stelt de school een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het toezicht houden op het plein of In het speelparkje, of in de klas, 
als er door slecht weer niet buiten gespeeld kan worden. 
Daarnaast zou het heel fijn zijn wanneer de vrijwilligers ook willen optreden als begeleiders bij sport 
en spel activiteiten. Dit is echter geen vereiste.  
 
Voelt u zich aangesproken door deze oproep dan kunt u een mail sturen naar 
directie.rvs@ogamstelland.nl 
 
We hopen van harte op positieve reacties vanuit ouders, die er zin in hebben om hun schouders 
hieronder te zetten. De kinderen en de leerkrachten zullen u daar heel dankbaar voor zijn.  
 

Buitenschoolse activiteit voetballen 

Doe jij niets liever dan voetballen? Of geniet je gewoon van lekker bewegen met je vrienden of 
vriendinnen? Voetbalschool 'Play to Grow' organiseert opnieuw buitenschoolse activiteiten in de 
gymzaal van de Roelof Venemaschool.  
Op de dinsdagen en donderdagen biedt voetbalschool 'Play to Grow' voetbaltrainingen aan van 15:00 
tot 16:00. In dit uur kan jij een heel uur lang voetballen. Houd jij van lekker voetballen? Of wil je 
graag je voetbalskills verbeteren? 

Schrijf je dan in via de website www.playtogrow.nl en dan zien we je snel bij de training! 
Op bovenstaande website kan je ook meer informatie vinden over de trainingen. 

playtogrow.nl – When you play 

you grow 

Contact Arnout Maas Play2grow@outlook.com 

Telefoon: 06-11872120. Locatie groepstraining 

Wimbledonpark 2 1185 XN Amstelveen. Locatie 

zaaltraining Gymzaal Roelof Venema 

www.playtogrow.nl 

 

Belangrijke data: 

25-09: Schoolreis groep 7 
30-09: Start Kinderboekenweek 
12-10 t/m 16-10: Herfstvakantie 
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