Nieuwsbrief April 2021
Internationalisering
Onze schoolpopulatie verandert omdat Amstelveen in hoog tempo internationaliseert. Wij
merken dat door het grote aantal ouders dat voldoet aan de omschrijving wereldburger.
Ze komen uit het buitenland en vestigen zich hier voor studie, of omdat hun bedrijf dat
van hen vraagt en/of ze zijn een relatie aangegaan met iemand van een andere
nationaliteit. Twee jaar geleden hebben we ons verdiept in wat dat voor onze school
betekent. Dat heeft geresulteerd in het bekwamen van het team om om te gaan met
leerlingen die met een andere moedertaal binnen komen en Nederlands als tweede taal
moeten leren. Er is een leerkracht aangesteld die deze kennisontwikkeling behartigt en
die ook in coronatijd extra gericht is op de leerbehoeften van deze kinderen.
Daarnaast hebben enkelen van ons in 2019 een studiereis gemaakt naar India waar veel
van onze nieuwe leerlingen hun roots hebben. We hebben een groot aantal verschillende
nationaliteiten op onze school. Maar we kunnen nu eenmaal niet alle nationaliteiten
tegelijk leren kennen. We hebben voor India gekozen, omdat de Onderwijsgroep dat
aanbood, maar ook omdat Engels in India algemeen gebruikt wordt als tweede taal. Dat
maakt de dialoog met India voor ons toegankelijker. We hebben in India diverse soorten
basisscholen bezocht en connecties aangeknoopt met leerkrachten, met als doel om
elkaars cultuur beter te leren kennen. Met die bagage kunnen we kinderen voorbereiden
op hun bestaan als wereldburger, ondanks hun start op een door en door Nederlandse
school. Zo willen we ze goed toerusten, om straks hun plek te vinden in onze snel
veranderende wereld, waar de grenzen vervagen en de mogelijkheden ongekend zullen
zijn.
Corona heeft een tegenbezoek van onze collega’s uit India verhinderd. Maar nu hebben
we toch via de digitale middelen ons contact hernieuwd, om onze kennismaking over de
grenzen voort te zetten. Enkele leerkrachten zijn hiermee gestart, als pilot. Allereerst is
het een contact met de leerkrachten onder elkaar. Daarna zullen we ook kinderen met
elkaar kennis laten maken. De betreffende leerkrachten zullen u als ouders hierin
meenemen, zodat u op de hoogte bent van wat we in deze pilot ondernemen.
Daarnaast loopt er een maatjesproject voor anderstalige ouders, waarin Nederlandse
ouders onze nieuwkomers helpen om hun weg te vinden in ons schoolsysteem. Ook is
een ervaren ouder van buitenlandse afkomst gestart met het maken van een presentatie
voor nieuwkomers, zodat nieuwkomers geïnformeerd kunnen worden over onze
gewoonten. Dit soort initiatieven waarderen we enorm. Dit voorkomt dat we struikelen
over de verschillen en maakt dat we kunnen genieten van wat ons samenbindt.
Bomenactie
Zie onderstaande reactie van de gemeente Amstelveen naar aanleiding van de
bomenactie:
De week na Pasen voelde heel Amstelveen aan als een koelcel. De zondag er na begon
het ook nog eens flink te regenen. Voor mensen niet zo prettig maar de uitgedeelde
thuiskweekboompjes konden het niet beter treffen!
We begrijpen dat niet iedereen een plek heeft of kan vinden voor een boom ook al zijn
alle tien de soorten prima te snoeien. Daarom organiseren we over twee jaar een
plantdag, ergens op een plek of meerdere plekken in Amstelveen. De boompjes hebben
dan nog een handzame afmeting. Hoe kinderen de boompjes die twee jaar moeten
verzorgen en laten opgroeien staat in de folder die ze hebben gekregen. Dat opkweken
kan in een pot maar ze moeten dan ook in de zomer regelmatig water krijgen. Ze in de
volle grond planten en ze over twee jaar weer ruim uitsteken voor verhuizing naar de

definitieve plek kan ook.
Niek van Dijk
bomenschool@amstelveen.nl

Koningsspelen zeer geslaagd!
Ondanks dat ons gymmeesters een heel alternatief programma moesten bedenken voor
de koningsspelen werd het voor de kinderen een hele vrolijke en geslaagde dag.
De beperkingen door de Corona maatregelen
maakten dat de groepen apart hun Koningsdag
vierden op diverse locaties. We zagen overal blij
kinderen in oranje die ontzetten hebben genoten.
We zijn de organisatoren Niels en Nadhem heel
dankbaar voor hun creatieve ideeën en de
fantastische organisatie en natuurlijk weer dank aan
de Ouderraad voor hun ondersteuning. Ook hulde
aan alle meesters en juffen die het zonder hulp van
andere ouders moesten stellen, maar ondanks dat
een geweldige feestdag gerealiseerd hebben voor
hun groep. Kijk op de Ouderapp van uw klas voor
meer foto’s!

Het was jammer dat er vier groepen thuis moesten blijven door quarantaine of door
ziekte van hun leerkracht, waar wij geen vervanger voor konden vinden. Maar deze
groepen gaan het z.s.m. inhalen. Dus niet getreurd, het komt goed!

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 hoofdcommunicatiekanaal gaat gebruiken.

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.nlWe horen graag
van je! Kim Schouten, Marvin Kohen (voorzitter), Lizet van de Kamp, Danielle Kieft,
Wessel Koornstra (penningmeester), Eben du Plessis

Eindfeest nog onzeker
De Vrienden van de Roelof Venema School zijn weer bijeengekomen om te bespreken of
er dit jaar een eindfeest kan plaatsvinden, wellicht in aangepaste vorm. Het is en blijft
lastig vooruitdenken, dus we weten nog niet of het door kan gaan. De Vrienden zullen u
nader op de hoogte houden.

Jaarrooster met vakanties en vrije dagen
Hierbij sturen we u de link naar het vakantierooster 2021-2022:
Roelof Venema School - Vakanties 2021-2022
Uitslag leerling tevredenheidpeiling
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben een tevredenheidspeiling mogen invullen.
U kunt de uitslag bekijken via onderstaande link.
Tevredenheid - Roelof Venema School (Amstelveen) | Scholen op de kaart
Herinnering ouder-tevredenheidspeiling
Mocht u nog geen kans gezien hebben om de ouder tevredenheidspeiling in te vullen,
dan kunt u dat alsnog doen via eerder gestuurde link

Belangrijke data
03 t/m 14 mei: Meivakantie
24 mei: 2e Pinksterdag
01/02 juli: Musical groep 8 (ovb)
25 juni: 2e rapport
28 juni t/m 2 juli: 10-minutengesprekken
12 juli t/m 20 augustus: zomervakantie

