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Covid: broertjes en zusjes
Ons bereikt steeds vaker de vraag of broertjes en zusjes van kinderen die in een klas zitten waar
COVID is geconstateerd niet beter ook preventief in quarantaine kunnen gaan. We begrijpen die
vraag heel goed en we hebben hem besproken met de GGD.
Het huidige GGD beleid schrijft voor dat broertjes en zusjes wel naar school mogen zolang er geen
ander gezinslid positief getest wordt. Dat geeft het virus kans zich via broertjes en zusjes te
verspreiden.
Het preventief in quarantaine plaatsen van broertjes en zusjes maakt dat er veel meer kinderen thuis
moeten blijven dan nu het geval is. Het is voor leerkrachten een forse uitdaging om naast het
lesgeven op school ook nog meerdere kinderen thuisonderwijs te moeten geven. We gaan kijken
naar de mogelijkheden, maar we vragen u op voorhand om uw begrip als dat (nog) niet lukt.
Covid: afspraken schoolplein
We zien helaas steeds vaker dat ouders toch op het schoolplein lopen of wachten of nog even voor
het raam uitzwaaien. Ouders mogen niet op het schoolplein. We begrijpen dat dit niet leuk is, maar
we moeten ons aan de afspraken houden om ook op school besmettingen te voorkomen. Het laatste
wat we namelijk willen, is dat er meer klassen in quarantaine moeten.
Een uitzondering geldt voor:
-ouders die hun kind brengen of halen op de Kiss@Ride. Zij wachten achter de rode lijn.
-ouders van de kinderen uit de 0-groep. De leerkracht maakt met hen afspraken over meelopen.
-ouders die iets willen afgeven. Zij melden zich bij de hoofdingang.
Ouderapp
In alle klassen wordt momenteel gewerkt met de app van Parentcom. De leerkrachten kunnen via
deze app met de ouders communiceren, afspraken maken, gesprekken plannen en u een ‘kijkje in de
klas’ gunnen. Enige tijd geleden ontving u een mail van Concapps met daarin een link om uw account
te activeren en verdere uitleg. We hopen dat ook de laatste ouders zich gaan aanmelden. Uw
persoonlijke link was 72 uur geldig. Nu is het mogelijk om via 'wachtwoord vergeten' een nieuw
wachtwoord aan te vragen. Houd er rekening mee dat de school na de zomervakantie dat medium
als hoofd-communicatiekanaal gaat gebruiken.
Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor school 2021/2022 wordt in de loop van april bekendgemaakt en vervolgens
op de website gepubliceerd.

Tevredenheidspeiling
Begin van de week heeft u een bericht ontvangen om via een peiling te laten weten hoe u denkt over
de school, het onderwijs en de faciliteiten.
Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Heb je altijd al willen meepraten en meedenken over het beleid van de school? Stel je dan
verkiesbaar voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Binnenkort ontstaan er
door het aflopen van de benoemingstermijn van Guillaume Mounier (per 30 april 2021) en Caroline
Hulshoff (per 31 augustus 2021) 2 vacatures in de Oudergeleding. Als je interesse hebt om je hiervoor
verkiesbaar te stellen, kun je je tot en met 2 april aanmelden via mr.rvs@ogamstelland.nl.
Elke school is wettelijk verplicht een MR te hebben. De MR van de RVS bestaat uit zowel ouders als
personeel en heeft tot doel openheid vanuit de school en onderling overleg te bevorderen. De MR
behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Daartoe adviseert de MR de directie en
geeft verbetersignalen door.
De MR vergadert ongeveer elke 6 weken (in de avond). De directie is op uitnodiging bij een deel van
de vergadering aanwezig. De oudergeleding binnen de MR is van groot belang om signalen vanuit de
ouders over te brengen. Ook kun je als lid van de oudergeleding jouw ervaring en kennis (bijv. op
juridisch, financieel of communicatief terrein) voor de school inzetten.
Iedere ouder die belangstelling heeft om lid te worden van de MR, kan zich aanmelden. Indien zich
meer kandidaten aanmelden dan vacatures bestaan, dan worden verkiezingen gehouden; meldt zich
een gelijk aantal kandidaten aan als vacatures bestaan, dan zijn deze kandidaten direct verkozen. Een
van de zittende leden van wie de termijn afloopt, Caroline Hulshoff, stelt zich herkiesbaar voor een
tweede termijn.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan mr.rvs@ogamstelland.nl. Bij deze aanmelding
ontvangen wij graag een korte toelichting:
Wie ben je en waarom wil je graag lid worden van de MR?
Deze toelichting zal worden gebruikt als er verkiezingen worden gehouden.
Wil je eerst meer informatie hebben over het werk van de MR? Zoek dan contact via het
bovengenoemde e-mailadres. Of spreek een van de zittende MR-leden aan op het schoolplein:
Guillaume Mounier, Annemiek Theunissen, Erik Wals en Caroline Hulshoff
Caroline Hulshoff: “Het voelt erg nuttig om betrokken
te zijn bij het schoolbeleid van de school van mijn
kinderen, samen met een groep van gemotiveerde
ouders en leerkrachten. Het is belangrijk dat de stem
van ouders gehoord wordt en impact heeft. De drie
jaar zijn voorbij gevlogen!”
Guillaume Mounier: “Als MR-lid ben je rechtstreeks
betrokken bij de organisatie van de school, denk je mee
aan oplossingen en kun je direct bijdragen aan het
behartigen van de belangen van de ouders en
kinderen. Dat is erg waardevol. Daarnaast zijn het vaak ook best gezellige avonden.”

Ouderraadsleden gezocht
De Roelof Venema School heeft een actieve Ouderraad (OR) welke bestaat uit betrokken ouders. Het
doel van de OR is de school te ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten die niet tot
de kerntaak van het onderwijs behoren. Zo helpt de OR het schoolteam bij het Sinterklaasfeest, de
Kerstviering, Pasen, de sportdag, het afscheid van groep 8 en de schoolreisjes. Ook organiseert de OR
de kerstborrel voor ouders en zet zij de medewerkers namens alle ouders in het zonnetje op de dag
van de leerkracht.
De zittingstermijn van OR-leden is 3 jaar. Komend schooljaar zal een aantal leden stoppen en
verwelkomen we graag enkele nieuwe ouders. Als je de Ouderraad wilt versterken of je bent
nieuwsgierig geworden, neem dan gerust contact op. Dat kan altijd rechtstreeks bij een van de leden
of via email: or.rvs@ogamstelland.nl
We horen graag van je!
Kim Schouten, Marvin Kohen (voorzitter), Lizet van de Kamp, Danielle Kieft, Wessel Koornstra
(penningmeester), Eben du Plessis
Oproep daktuin
De groepen 5 en 6 krijgen lessen op de daktuin. Kinderen in groep 5 mogen in het voorjaar een
tuintje inzaaien. Na de vakantie als ze in groep 6 zitten mogen ze oogsten. We doen graag een
beroep op ouders om ons hierbij te komen helpen. U kunt zich aanmelden bij
directie.rvs@ogamstelland.nl of bij de leerkracht van uw kind. Ook ouders die geen kinderen in groep
5 of 6 hebben zijn welkom.
Belangrijke data:
1 april: Paasviering in de klas. De ouderraad verzorgt een klein paasontbijt.
2 april: Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij.
5 april: 2e Paasdag. Alle kinderen vrij.

