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Sintviering
Woensdag 5 december a.s. zal Sinterklaas
onze school bezoeken. De deuren zullen om
8:15 uur open gaan. Alle kinderen worden
uiterlijk om 8:20 uur in de klas verwacht
(jassen aanhouden). Hierna gaan alle klassen
naar buiten, onder leiding van de
leerkrachten, om zich daar op te stellen voor
de intocht. De intocht vindt plaats op de Kiss
& Ride, welke dus niet geopend zal zijn voor
auto’s. Als ouders willen blijven kijken, kunnen
ze achter het hek aan de kant van de Kiss &
Ride staan, maar uiteraard niet voor de
ingang. Gelieve daar ook geen fietsen te
plaatsen. Om 8:35 uur wordt de Sint ongeveer
verwacht. Tijdens de intocht staan de
kinderen bij elkaar bij hun eigen leerkracht. Na
de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten, gaan
de kinderen, zonder de ouders, naar hun eigen
klas. Alle groepen gaan op de gebruikelijke
tijden naar huis.
Kerstviering
Binnenkort starten onze kerstactiviteiten. Wilt
u alvast in uw agenda noteren:
-woensdag 19 december 17.00 – 18.00 uur:
Kerstviering groepen 3 in Kruiskerk.
-donderdag 20 december 17.30 – 18.30 uur:
Kerstviering overige groepen op school.
-donderdagmiddag 20 dec. vanaf 12.00 uur
zijn de groep 1 t/m 4 vrij ivm de
kerstvieringen.
Binnenkort verschijnt een extra nieuwsbrief
met betrekking tot Kerst.

Sponsoring Jumbo
De Ouderraad organiseert namens de school
tal van activiteiten en vraagt daar een
ouderbijdrage voor. Hiervan worden
bijvoorbeeld schoolreisjes betaald en eten en
drinken bij sint, kerst en sportdag. Om de
ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden is de
ouderraad in gesprek gegaan met Jumbo
Veenbrink, Rembrandtweg.
Jumbo heeft toegezegd veel van de
boodschappen te zullen sponsoren! De school
is reuzeblij met deze gunst en hoopt langer en
vaker te kunnen samenwerken met deze
buurtsuper!
Hulpouders gezocht
Op vrijdag 21 december zal de kerstversiering
weer moeten worden opgeruimd en dat
kunnen wij niet zonder jullie hulp. Het
opruimen start meteen om 8.30 uur en zal als
er genoeg hulp is ongeveer 1 uur duren. En
bedenk: een gratis kopje koffie of
chocolademelk en wie weet een kerstkransje!
Opgeven kan via de mail
(danielle.botman@rvenemaschool).
Inzet van werkdrukmiddelen
Het rijk is dankzij de protesten vanuit het
basisonderwijs de scholen tegemoetgekomen
met de z.g. werkdrukgelden. Dat is een bedrag
dat de school kan inzetten om de werkdruk
van leerkrachten te verlagen.
Bij ons op school heeft dat geresulteerd in de
aanstelling van een tweede vakleerkracht
gymnastiek voor de kleuters. De gym tijd is
aan alle leerkrachten teruggegeven zodat ze
als hun klas gym krijgt hun handen vrij hebben
voor administratie, voorbereiding of
gesprekken. Daarnaast zijn er enkele
onderwijsassistenten aangesteld voor
ondersteuning in de groep. Ook hebben we
co-teachers kunnen benoemen, die
meehelpen dat kinderen die dat nodig hebben
zo nu en dan verlengde instructie kunnen
krijgen. Het blijft een druppel op een
gloeiende plaat, maar we zijn er erg blij mee.

Oudertevredenheidspeiling
We willen graag weten hoe tevreden u bent
met de Roelof Venema School. Wilt u daarom
een korte vragenlijst invullen? De lijst bestaat
uit 10 vragen welke u in slechts enkele
minuten kunt beantwoorden. U vindt de
vragenlijst hier.
RVS’s got talent!
Wat kijken we terug op een geweldige 3e
RVS's Got Talent avond, een groot succes met
Aimee uit groep 6, solo zingend, als grote
winnaar!
Aimee was zo blij door haar succes dat zij
alleen maar kon stralen en wederom de zaal
muisstil kreeg met haar winnende nummer.
De Runner- Up prijzen zijn gegaan naar Stacey
met haar ontzettend leuke tapdans act en
naar “de meiden uit groep 7B” Lara- SuzyEsmeralda en Eva met de grote beer.
RVS's Got Talent blijkt ieder jaar zo'n groot
succes. Enthousiaste, ontroerende, grappige
en spontane acts vanuit alle groepen
vertegenwoordigd, het kon eigenlijk niet
beter.
In deze nieuwsbrief willen we nogmaals alle
kinderen en hun ouders bedanken voor hun
inzet op deze avond, zonder jullie was het
podium leeg gebleven en was er geen
opbrengst om de school te ondersteunen bij
het aanbieden van extra lessen zoals creadrama en in de aanschaf van nieuwe laptops.
Er is maar liefst 2650 euro opgehaald voor de
school!

Trots zijn we op de jury, wat een
enthousiasme en voor iedereen een positief
woordje klaar, de jongens van groep 8 die de
muziek verzorgd hebben en TOF bloemen voor
het sponsoren van de prachtige bloemen.

Ook willen we natuurlijk de Vrienden van de
RVS enorm bedanken die hebben geholpen bij
de voorbereiding en de barbezetting.
En tot slot gaat een grote dank uit naar de
directie, Lida en Martijn. Bedankt voor het
beschikbaar stellen van de school, de inzet en
het meedenken en te allen tijde weer een
gaatje in de agenda vinden voor de laatste
puntjes op de “i”!

Mocht u nu ook zo enthousiast geworden zijn
van deze avond en willen deelnemen aan de
sponsorcommissie??!! We zoeken
medespelers dus laat het ons weten.
Hartelijke groet, Eline, Marjolijn, Janine,
Ivonne, Nicole, Sarah, Birgitte
(sponsorcommissie)

Gevonden voorwerpen
Bij de ingang van KinderRijk staat een grote
kast met gevonden voorwerpen. De kast is
momenteel overvol. Na de kerstvakantie
zullen de spullen aan het goede doel worden
geschonken. Denkt u eraan om hier nog tijdig
naar te kijken, mocht uw kind kleding missen.

Aanmelden
Broertjes en zusjes zijn welkom bij ons op
school en zij hebben bij de plaatsing ook
voorrang. Het is voor ons prettig om te weten
welke broertjes en zusjes gaan komen.
Zodoende kunnen we een plek voor hun
reserveren. Als uw zoon/dochter geboren is in
2016 of 2017 dan graag aanmelden. Een
aanmeldingsformulier kunt u per mail
aanvragen bij
administratie@rvenemaschool.nl.
Buitenschoolse activiteit: Theater
Een ontroerend, meeslepend, indrukwekkend
theaterspektakel
Sinds 2010 wordt de naschoolse activiteit
Musicaldance Battle jaarlijks met groot succes
aangeboden op diverse basisscholen in de
gemeente Zaanstad, Purmerend, Landsmeer
en omliggende gemeenten. Wij zijn verheugd
u te kunnen berichten dat dit schooljaar de
Musicaldance Battle ook op vele basisscholen
in Amstelveen zal worden aangeboden
waaronder ook op Brede School Roelof
Venema.
De Musicaldance Battle, een activiteit voor
kinderen van groep 3 t/m 8, bestaat uit 20
lessen inclusief de generale repetitie. Tijdens
deze naschoolse theateractiviteit staan zang,
dans, theater, samenspel, speltechnieken en
performance centraal in de lessen. Naast
plezier dragen de lessen tevens bij aan het
vergroten van de persoonlijke, sociale en
creatieve ontwikkeling van het kind.
Onder begeleiding van een musical/theaterdocent werken de deelnemende
kinderen aan een mini musical gebaseerd op
een bekende musical zoals o.a. Belle en het
beest, Alice in Wonderland, de
Leeuwenkoning, Robin Hood, Matilda, Grease,
Mama Mia en vele andere … De Musicaldance
Battle zal worden afgesloten met een groots
optreden in Schouwburg Amstelveen waar de
uiteindelijke vriendschappelijke battle tussen
de deelnemende Amstelveense basisscholen
zal plaats vinden. En rijst de vraag ..……. Welke
school weet de wisselbeker te veroveren?

Houdt uw zoon/dochter van zingen, dansen,
toneelspelen en performen dan is deze cursus
wellicht een leuke en leerzame activiteit voor
uw kind.
U kunt de inschrijfformulieren vinden via de
link voor groep 3 t/m 5 en voor de groep 6 t/m
8.
Heeft u vragen neemt u dan gerust even per
email contact op met Kreavaria
email: info@kreavaria.nl
Tel.nr.: 06 246 320 30
Belangrijke data:
5 december: Sinterklaas op school
10 -14 december: Voortgangsgesprekken gr. 8
19 december: kerstviering groep 3
20 december: kerstviering overige groepen
20 december: groep 1-4 ’s middag vrij
24-12 t/m 04-01: kerstvakantie

