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Onderzoek veilige schoolomgeving
Met behulp van Veilig Verkeer Nederland is onderzocht hoe de ouders de verkeersituatie rondom
school ervaren. De enquête is 226 keer ingevuld. Met bijna 450 gezinnen is dat een prachtig
resultaat!
De antwoorden van de ouders geven enerzijds aan waar de onveilige plekken zijn en dat we
anderzijds door ons anders te gedragen ook situaties veiliger kunnen maken. Het merendeel van de
kinderen komt op de fiets of lopend, maar de hoeveelheid auto’s (31% geregeld) is nog enorm; daar
is de wijk en de nabije schoolomgeving niet op toegerust.
De ouders geven overweldigend aan een eigen bijdrage te willen leveren en zich te willen houden
aan gemaakte afspraken. De school voert zoals u weet druk overleg met verkeersouders, buren en de
gemeente over verdere oplossingen. Er komen verkeersaanpassingen (de oversteek bij Laan
Walcheren bijv.) en met deze resultaten kunnen we ook werken aan een verkeersprotocol voor de
RVS.
Ons gezamenlijk doel is namelijk om meer kinderen fietsend of lopend naar school te laten komen,
zodat zij actief leren deel te nemen aan het verkeer.
Vanaf 9 maart start de verkeerscampagne ‘Week van het Verkeer’. De wethouder van verkeer Rob
Ellermeijer zal op maandag 9 maart om 8.30-9.00 uur deze campagne officieel openen op onze
school. Alle ouders zijn daar van harte voor uitgenodigd. Wij gebruiken die week om veel
verkeerslessen te geven, aandacht te besteden aan fietsend of lopend naar school en goed
verkeersgedrag van ouders te belonen. Hierbij zullen wij natuurlijk ook de leerlingenraad betrekken.
U krijgt daar na de vakantie nog meer over te horen. Ook via de eigen leerkracht.
Voor meer onderzoeksresultaten klikt u hier.
Afvalscheiding
Afgelopen week heeft wethouder Floor Gordon (Afval en
Natuur- en Milieueducatie) op onze school de pilot
Afvalscheiding feestelijk geopend. In alle groepen staan
vier gekleurde afvalbakken voor verschillende soorten
afval. De kinderen krijgen hier ook les over. Gemeente
Amstelveen en wij kunnen op deze manier ervaringen op
doen op het gebied van afvalscheiding op scholen en
natuurlijk bij te dragen aan de bewustwording van onze
leerlingen. Zie ook het persbericht.
Wethouder Gordon legt uit hoe je afval kunt scheiden.

Eindfeest
Save the Date: Eindejaarsfeest 2020
Hoewel voor sommigen het jaar misschien pas begonnen lijkt, is de Stichting Vrienden van de RVS al
weer druk bezig. Zo kijken we terug op een mooie RVS’s got Talent van de Sponsorcommissie en
hebben de overige Vrienden (met gelukkig weer twee nieuwe, enthousiaste vrienden)
voorbereidingen getroffen voor het Eindfeest. Zo vlak voor de voorjaarsvakantie willen wij daarom
een feestelijk feitje delen.
Het eindfeest zal plaats vinden twee weken voor de zomervakantie op 19 juni 2020.
Zoals bekend zal het eindresultaat beschikbaar worden gesteld aan school. Zo hebben wij afgelopen
jaar de ingrediënten voor het kooklokaal betaald, verschillende materialen voor het technieklokaal
gefinancierd, de tuinen weer voorzien van spullen en ook nieuwe boeken bijgekocht. Kortom, de
winst komt weer terug bij de kinderen.
Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met hardplastic bekers (waar een munt statiegeld
voor gevraagd werd). Dat scheelt fors in het afval. Afgelopen jaar hebben wij ze gehuurd, maar wij
denken nu aan aanschaf. Naast het Eindfeest, kunnen ze dan ook voor andere activiteiten gebruikt
worden (RVS’s Got Talent, activiteiten van de Oudercommissie). Het is echter een forse uitgave. Een
sponsor zou de aanschaf een stuk makkelijker maken. Dus als er een ouder/bedrijf is die op die wijze
een steentje bij wil dragen aan een duurzamere school, mail dan naar vriendenvdrvs@gmail.com.
Wij hebben er nu al weer zin in!
Met vriendelijke groet,
De Vrienden van de Roelof Venema School
Nieuws van de bibliotheek
De leesvaardigheid van jongeren gaat achteruit. Er wordt steeds minder gelezen. Je leest en hoort
het overal in de media. Maar gelukkig kun je als ouder veel doen! Lees lekker zelf een boek en
besteed dagelijks aandacht aan voorlezen. Ja, ook nog aan kinderen uit de bovenbouw! En zorg voor
gezellige boekenpraatjes. Hoe je dat doet? In onze nieuwsbrief lees je hier meer over én krijg je
natuurlijk weer de leukste boekentips.
Klik hier voor meer info.
BSO activiteit Voetbal
Doe jij niets liever dan voetballen? Of geniet je gewoon van lekker bewegen met je vrienden?
Voetbalschool 'Play to Grow' organiseert een buitenschoolse activiteit in de gymzaal van de Roelof
Veenemaschool.
Op dinsdagen en donderdagen biedt voetbalschool 'Play to Grow' voetbaltrainingen aan van 15:00
tot 16:00. Deze voetbaltrainingen vinden plaats in de Roelof Veenemaschool. Dus houd jij van lekker
voetballen? Of wil je graag je voetbalskills verbeteren?
Schrijf je dan in via de website www.playtogrow.nl en dan zien we je snel! Op deze website kun je
ook meer informatie vinden.
Belangrijke data:
14 februari:
Lesvrije dag
17-21 februari: Voorjaarsvakantie
9 – 13 maart: Week van het Verkeer

