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Afscheid Lida Koetsveld, directeur 

Komende vrijdag, 11 juni, zal Lida na 9 jaar Roelof Venema School afscheid nemen en met pensioen 

gaan. Deze dag zal zij op feestelijke wijze afscheid nemen van alle leerlingen en het team. Helaas, zijn 

er nog beperkingen en is er geen gelegenheid voor ouders om haar persoonlijk gedag te kunnen 

zeggen en samen terug te kijken op de afgelopen jaren op de RVS. 

Allereerst was daar natuurlijk de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw. De school is van 4 

verschillende locaties met hun eigen teams, cultuur, professionaliteit en collegialiteit bijeen gekomen 

en zo ontstond 1 team van inmiddels 65 collega’s met als belangrijkste kernwaarde: de aandacht 

voor elk kind. En dat is wat ook Lida kenmerkt, altijd aandacht voor de ander. Of het nu een collega, 

een ouder of een kind was, iedereen kon op haar rekenen, juist als er geluisterd moest worden. 

Lida heeft daarnaast leiding gegeven aan onderwijsveranderingen, vergroten van de 

ouderbetrokkenheid en kwaliteitsverbeteringen. Zij heeft samen met het team de onderwijsvisie 

verstevigd en het onderwijs toekomstbestendig gemaakt. Aandacht voor internationalisering, 

duurzaamheid, identiteitsvorming, sociale veiligheid, zijn voorbeelden van onderwerpen waar Lida 

zich hard voor maakte; kinderen zijn toekomstige wereldburgers en alles wat zij nu van ons leren, 

draagt later bij. 

Ten slotte heeft zij uit liefde voor de kinderen datgene bereikt wat ze wilde: geluk brengen in het 

leven van anderen en bijdragen aan een mooie wereld. Bescheiden als het kon, gepassioneerd als het 

moest. We nemen afscheid van een directeur waar we echt trots op zijn. Ouders praten met trots 

over de school. Collega’s zijn trots om hier te werken. En Lida? Wat kon zij genieten van de kinderen 

en wat was ze trots op hen. 

We wensen Lida een mooie toekomst waarin zij met trots kan terugkijken op haar tijd op de RVS. 

Schoolgesprek 

Voor de 10-minutengesprekken aan het eind van dit schooljaar gaan we gebruik maken van de 

nieuwe planner Schoolgesprek. Met deze planner ziet u in 1 overzicht alle afspraken van uw 

kinderen. Per mail ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraak. Ook willen we deze planner 

gebruiken voor het vragen van hulpouders bij uitstapjes en klasactiviteiten. 

U kunt Schoolgesprek vinden als tegel in onze ouderapp. Drukt u op de tegel, dan komt u in het 

inlogscherm. Voor alle ouders is er automatisch een wachtwoord aangemaakt. Druk op wachtwoord 

vergeten, vul uw mailadres in en het wachtwoord wordt u toegezonden. U krijgt een berichtje van de 

leerkracht wanneer de planning is aangemaakt.  

De gesprekken vinden online plaats. 

Ouderapp 

De school gebuikt nu een aantal maanden de ouderapp. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en 

feedback. We zouden het waarderen als u deze korte vragenlijst wilt invullen. (English version) 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHo5Q9MTd0SGzTDtlbjAXLWqmw_X8T5FprV1SsAnaAlUQ0gyVzlNTjFGT1o1VlhYWktNMkdUUTYxOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fHo5Q9MTd0SGzTDtlbjAXLWqmw_X8T5FprV1SsAnaAlUMjIxM1JHTjBaMEpKRTYyMFNDV1FaUEVIUS4u


Bouwplannen appartementen Vlielandstraat 

Inmiddels heeft de garage van Van Kouwen plaatsgemaakt voor een bouwplaats waar over enige tijd 

appartementen komen. Er zijn afspraken gemaakt met de buurt en de school om de overlast te 

beperken en met name de veiligheid van de schoolkinderen te waarborgen, maar er zijn ook al 

enkele incidenten geweest, waarbij men zich niet aan deze afspraken hield. De school heeft een 

contactpersoon en meldt deze incidenten altijd, of het nu uit eigen waarneming is of van ouders. U 

kunt ons dus ook altijd benaderen met vragen of zorgen. Daarnaast is er een mailadres voor ouders 

en omwonenden waar incidenten ook zelf gemeld kunnen worden: amstelveen@wj-projects.nl 

In de bouwplannen is opgenomen dat na de zomervakantie het deel van de Vlielandstraat ter hoogte 

van de school zal worden afgesloten voor auto-verkeer (tussen Texelstraat en Terschellingstraat). Dit 

zal een rustiger straatbeeld geven. Auto’s zullen worden omgeleid via Schokland en kunnen daar op 

de grote parkeerplaats worden gezet. Op huidige parkeervakken langs het trottoir zal een tijdelijk 

fietspad komen. De parkeervakken in de Texelstraat (voor het parkje) worden toegewezen aan het 

personeel van de school. De verwachting is dat de afsluiting tot de kerstvakantie zal zijn. 

We beraden ons op mogelijk (her)gebruik van de Kiss&Ride aan de voorzijde van school, om hiermee 

ook de druk aan de achterzijde te verminderen.  

Eindfeest 

In overleg met de school hebben de Vrienden van RVS besloten toch een speciale editie van het 

Eindfeest voor de leerlingen van school te organiseren op vrijdag 25 juni tijdens schooltijd. Dit zal, hoe 

kan het ook anders, niet hetzelfde zijn als dat je van ons gewend bent. Wij zouden de kinderen een 

toffe dag mee willen geven als herinnering aan een toch al bizar vreemd schooljaar.  

Daarom pakken we uit met iets meer te gekke speeltoestellen. We hebben dit jaar geen buiten bar en 

lekkernijen. Daarom is er méér ruimte voor de kinderen. We hebben een aantal bekende activiteiten 

in petto, maar zeker ook een aantal spectaculaire attracties. Belangrijk te vermelden dat we dit nu 

tijdens schooltijd doen om de Covid regels in acht te nemen. We verwachten dat de ouders niet 

komen kijken omdat het anders te druk wordt. Dank voor jullie medewerking! 

Om dit te kunnen organiseren spreken wij hiervoor reserves aan die we in eerdere jaren hebben 

opgebouwd. Tegelijkertijd zouden we aan jullie, ouders, willen vragen om een geheel vrijwillige 

financiële bijdrage. De omliggende middenstand heeft ook alvast een duit in het zakje gedaan om bij 

te kunnen dragen aan een te gekke dag voor de kids van de Roelof Venema School. In het 

programmaboekje komen we hier bij u op terug.  

We hopen vurig op een 'terug-naar-normaal' eindfeest in 2022.  

Ook maken we gelijk gebruik van de gelegenheid om te melden dat we nog vacatures hebben binnen 

de Vrienden van RVS. Wat wij precies doen? Hiervoor verwijs ik jullie graag naar de website van de 

school. Daar staat een stukje. Tot ziens op het schoolplein, of wellicht bij de Vrienden?! 

Hartelijke groet, De Vrienden van RVS 

Corona-afspraken 

Helaas zijn er nog geen versoepelingen van de Corona-regels voor het basisonderwijs afgekondigd. 

De huidige afspraken blijven voorlopig gehandhaafd. 

 

mailto:amstelveen@wj-projects.nl
https://www.roelofvenemaschool.nl/pagina/140816/Vrienden+van+de+RVS


Aanvang lessen 

De leerkrachten zijn blij dat alle kinderen weer op school zijn en werken hard om het lesprogramma 

af te krijgen. We willen de lestijd zo optimaal mogelijk gebruiken. We vragen u er zorg voor te dragen 

dat de kinderen om 8.20 uur op school zijn, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. 

Belangrijke data: 

11 juni:   Afscheid Lida Koetsveld 

25 juni:   Eindfeest voor kinderen 

25 juni:   Rapport mee 

28 juni t/m 1 juli: 10-minutengesprekken 

1, 2 juli:   Musical groep 8 

6 juli:    Uitzwaaien groep 8 

9 juli:   Laatste schooldag 

23 augustus:  Eerste schooldag nieuw schooljaar 

 


