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Afscheid Peter Broertjes
Peter Broertjes heeft zich gedurende zijn
gehele onderwijsloopbaan gewijd aan de
Roelof Venema School. Hij gaat nu per 1
januari met vervroegd pensioen en gaat
afscheid nemen van de school.
Dat lijkt onvoorstelbaar, want alle oudleerlingen van de RVS kennen Meester Peter.
Een betrokken en gedreven ‘doener’ die
jarenlang op de locatie Amsterdamseweg een
steunpilaar was voor het team en de directie,
die toen vaak op afstand zat door de
problematische huisvesting.
Bij festiviteiten van veel klassen, maar ook van
de school als geheel, stond hij klaar met zijn
gitaar en zijn muzikale talent. Voor ouders was
hij een warme, betrokken en begripvolle
gesprekspartner. Kortom we gaan een heel
bijzondere en fijne collega gedag zeggen.
Omdat de kerstviering alle aandacht opeist,
zullen we als team op 18 januari afscheid
nemen van Peter.
Hij zal de komende week voor het laatst voor
de groep staan en afscheid nemen van de
kinderen van de bovenbouw.
Ouders die afscheid willen nemen van hem
zijn welkom na de les op dinsdag 18 dec. en
donderdag 20 dec. of na de kerstviering.
Peter is dan te vinden in de hal van de
groepen 7 en 8.
De Kerstviering
De groepen 3 hebben de Kerstviering op
woensdag 19 december van 17.00 uur tot
18.00 uur in de Kruiskerk. De kinderen moeten

daar 16.45 uur aanwezig zijn. Ouders en
broers/zussen zijn welkom om te komen
kijken naar de Kerstviering van de groepen 3.
Donderdag 20 december om 17.30 uur tot
18.30 uur, zullen de overige groepen in de klas
hun viering hebben. De groepen 8 hebben een
kerstdiner. De OR verzorgt een drankje
tijdens de Kerstviering op donderdag 20
december op het schoolplein.
Let op vrije middag onderbouw:
Voor de groepen 1 t/m 4 is er donderdag 20
december tot 12:00 uur school.
Lieve hulpouders BEDANKT!
De decembermaand met al zijn leuke en
gezellige festiviteiten zit er weer bijna op. De
school is prachtig versierd. De kinderen
hebben genoten van een heel gezellig
sinterklaasfeest. Ze verheugen zich op het
kerstfeest wat nog voor de deur staat en wat
achter de schermen ook al helemaal geregeld
is met de hulp van ouders.
Een schoolteam kan dit niet alleen. Alle hulp
bij het opbouwen en bij het afbreken is
onontbeerlijk. De hoeveelheid boodschappen
die gedaan moeten worden om de kinderen te
voorzien van een traktatie is overweldigend.
De extra handen in de groep en school zijn
onmisbaar.
Bijzonder veel dank, namens het gehele
team, voor alle inzet van iedereen die hierin
een rol op zich heeft genomen!
Kinderkerstfeest in de Kruiskerk
maandag 24 december 16.30 uur en 19.00 uur
De fluit van de herdersjongen
Een herdersjongen gaat met zijn fluit op pad
naar Bethlehem. Onderweg maakt hij van alles
mee. Jammer genoeg verliest hij steeds meer
tonen van zijn fluit. Hoe zal dat aflopen?
Wil je weten hoe het verder gaat? Kom dan op
kerstavond 24 december (maandag) naar de
Kruiskerk! Om te zorgen dat iedereen er bij

kan zijn, vieren we het feest twee keer: om
16.30 uur en om 19.00 uur (beide vieringen
zijn hetzelfde). De deuren gaan een half uur
van tevoren open.
We gaan kijken en luisteren naar het
kerstverhaal, en zingen bekende kerstliedjes.
Na afloop is er voor alle kinderen een kleine
verrassing. Iedereen is van harte welkom:
kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s.
Zie www.kruiskerk-amstelveen.nl voor meer
informatie. Je kunt ook contact opnemen met
Antoinette Kamsteeg, 06 1615 0657 of
djk@kruiskerk-amstelveen.nl. Graag tot ziens
in de Kruiskerk!
Buitenschoolse activiteit: Theater
Een ontroerend, meeslepend, indrukwekkend
theaterspektakel
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 en zal
worden afgesloten met een groots optreden
in Schouwburg Amstelveen.
U kunt de inschrijfformulieren vinden via de
link voor groep 3 t/m 5, 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
Goede doelen
In de onderbouw wordt wekelijks gespaard
voor onze goede doelen. Het afgelopen jaar is
daar 724,- mee opgehaald. De leerlingenraad
had de volgende doelen gekozen:
Stichting Hoogvliegers laat zieke of
gehandicapte kinderen een dagje piloot zijn.
https://www.stichtinghoogvliegers.nl

Stichting Opkikker laat zieke kinderen en hun
familie een dag lang de zorgen even vergeten.
https://opkikker.nl
Na de kerstvakantie gaan we weer verder met
sparen en zullen we een nieuw doel gaan
kiezen.
Winterserie Schaaklessen voor groep 3 en 4.
Na school iets leuks doen in de winterse kou?
Kom kijken bij de SCHAAKLES en maak kennis
met een boeiend en interessant spel!
Deze week start voor groep 3 en 4 de
winterserie lessen. Met een leuke mix van
spelletjes en oefeningen leer je in een
gezellige groep spelenderwijs schaken. Leer
winnen van je vader…! Er zijn nog enkele
plaatsen vrij.
De indeling van de schaaklessen is als volgt:
Woensdag: voor groepen 3+4, 13 lessen vanaf
19 december.
De lessen vinden plaats tussen 12.15-13.15u
in het Technieklokaal op de eerste etage.
Je lunch kun je meenemen.
Als uw zoon of dochter wil meedoen, dan kunt
u uw kind telefonisch aanmelden (0202334777) bij de schaakleraar. Het lesgeld
bedraagt 120 euro.
NB. Inschrijving geschiedt door telefonische
aanmelding en het overmaken van het lesgeld
naar H. Schmitz te Amsterdam, banknr.
NL05ABNA0464321913, met vermelding van
naam leerling+school.
Doelgroep: enthousiaste kinderen die van
spelletjes houden, vanaf 6 jaar.
NB. Een PROEFLES is mogelijk op woensdag 19
december.
Met vriendelijke groet,
de schaakleraar Henk Schmitz:
020-2334777 of mail:
henk_schmitz@hotmail.com.

Belangrijke data:
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

