
Nieuwsbrief augustus 

 

Corona. Wel of niet naar school? 

-Bij een of meer van de volgende klachten moet het kind/de medewerker thuisblijven:  

• verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;  

• hoesten;  

• benauwdheid;  

• verhoging of koorts;  

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 

• Uitzondering: Kinderen uit groep 1 en 2 mogen wel naar school als ze alleen verkouden zijn, zonder 
koorts.  
 
-Deze uitzondering geldt niet voor kinderen die:  

• contact hebben gehad met een persoon die positief is getest voor het coronavirus.  

• als iemand in het huishouden van het kind koorts heeft of last heeft van benauwdheid.  

• korter dan 14 dagen geleden in oranje of rood gebied/ land op vakantie is geweest. 
 
-Kinderen en medewerker mogen ook niet naar school in de volgende situaties:  

• als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker positief is getest voor het 
coronavirus. 

• als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker naast verkoudheidsklachten, 
hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, ook koorts en/of benauwdheid heeft. Dan 
moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

• als een medewerker nauw contact heeft gehad buiten het huishouden met iemand die positief is 
getest voor het coronavirus. 
 
Halen en brengen 
We zien dat de ouders en kinderen met het halen en brengen zich keurig aan de afspraken houden. 
Ouders blijven achter het hek of achter de rode lijn en kinderen gaan zelfstandig naar de leerkracht 
of naar binnen. Denkt u wel aan de anderhalve meter afstand onderling en blijf zo kort mogelijk 
staan.  
We zien ook dat veel ouders gehoor hebben gegeven om met de fiets of lopend te komen. Dat geeft 
natuurlijk weer extra verkeersdrukte, waar we nog steeds met de gemeente over in gesprek zijn. Het 
advies voor de kinderen die vanaf de Laan Walcheren komen fietsen blijft: 
-fiets via het fietspad langs de Rentmeesterlaan of 
-fiets via de Rembrandtweg langs de grote parkeerplaats. 
Ouders die alsnog met de auto komen, moeten aan de achterkant van de school parkeren en dan het 
liefst op de grote parkeerplaats bij de Rembrandtweg. We merken dat teveel ouders gebruik maken 
van de parkeerplekken (en trottoir!) bij de flat aan het Goereesepad aan de voorkant van de school. 
We begrijpen dat we door het sluiten van de Kiss&Ride minder parkeermogelijkheden hebben, maar 
er is een prima alternatief op 1 minuutje lopen van school. 
 
Mad Science 

Mad Science komt weer op Roelof Venema School met te gekke nieuwe lessen! 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 21-8-2020, kunnen 

leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  



De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al 

eerder hebben meegedaan. 

De cursus voor de kinderen van groep 5 t/m 8  is op maandag om 15:00, vanaf 31-8-2020.  De cursus 

voor de kinderen van groep 3 en 4 is op donderdag om 15:00 uur vanaf 3-9-2020. De lessen duren 

een uur.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes 

en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die 

daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  

Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en 

maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 

voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 26-8-

2020. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 

Informatieavond 

Aan het begin van elk schooljaar zijn we gewend dat de leerkrachten een informatieavond voor alle 

ouders op school organiseren, waarin na de kennismaking ook belangrijke informatie wordt gedeeld 

over de groep, het schooljaar en programma. 

Dat kan helaas door alle Covid-maatregelen niet meer doorgaan. De leerkrachten zullen u op vrijdag 

28 augustus een uitgebreide mail sturen als alternatief. 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf kom dinsdag 25 augustus langs voor de groepen 1/2, 7, 8, 6A en 6B. op woensdag 

26 augustus de groepen 3, 4, 5 en 6C. 

Dit jaar worden er geen foto’s met broertjes en zusjes gemaakt. 

Geen invallers 

Het blijft nog steeds lastig om voldoende vervangers en invallers te vinden voor leerkrachten die ziek 

en/of afwezig zijn. Aangezien we ook niet willen dat kinderen worden opgedeeld en in verschillende 

bouwen worden geplaatst, zullen we u in die situaties vragen de kinderen thuis te houden. We zullen 

proberen dat tijdig te doen, maar soms zal dat op het laatste moment moeten. De school kan dat 

momenteel alleen via de mail doen. We zijn nog op zoek naar een goede oudercommunicatie app, 

maar in geval van dit soort calamiteiten, kunnen we niet zeker weten of we alle ouders tijdig 

bereiken. Aangezien er in alle groepen ook ouder-Whatsapp-groepen zijn, willen we proberen om via 

die Whatsapp-groepen dit soort belangrijke berichten te verzenden. De leerkrachten zullen dat via 

een klassenouder regelen.  

Als het u in die gevallen niet lukt om thuis opvang te organiseren, zullen we op school noodopvang 

regelen. Uw kind zal dan binnen de eigen bouw worden opgevangen. 

Schoolreis 

De ouderraad en leerkrachten doen hun best om de schoolreisjes door te laten gaan. U krijgt van de 

leerkrachten een verzoek om mee te gaan als hulpouder. De volwassenen kunnen dan mee met een 

mondkapje op in de bussen.  

Ma 7 september groep 3 en 4 naar Dierenpark Amersfoort 

Do 10 september groep 1 en 2 naar Oud Valkeveen 

http://nederland.madscience.org/


Di 15 september groep 5 en 6 naar Duinrell 

vr 25 september groep 7 naar Walibi 

16-18 september groep 8 schoolkamp naar Texel 

Studiedag 

9 september hebben alle kinderen vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten. 

Drinkflessen Ouderraad 

Al een aantal jaren ondersteunt de ouderraad de school bij de aanschaf van zaken die een belangrijke 

bijdrage leveren aan het schooltraject van uw kind. Zoals materialen voor het kooklokaal en de 

picknicktafel in de daktuin. 

Afgelopen schooljaar zijn de leerlingen op verschillende manier bezig geweest met het thema 

duurzaamheid. Een onderdeel hiervan was een pilot gericht op afvalscheiding. Hieruit is naar voren 

gekomen dat een groot deel van het verzamelde afval bestaat uit de drinkpakjes die kinderen mee 

naar school krijgen.  

Daarnaast wil school ook een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl van kinderen door het 

drinken van suikerhoudende dranken te verminderen. Een manier om dit te realiseren is door 

kinderen een drinkfles met bijvoorbeeld water mee te geven. De ouderraad heeft gemeend deze 

twee initiatieven te ondersteunen door vanaf dit schooljaar elk kind dat op school komt en elke 

medewerker die hier komt werken te voorzien van een herbruikbare drinkfles. 

Als het goed is heeft uw kind deze week een nieuwe drinkfles mee naar huis gekregen met daarop 

een sticker met zijn of haar naam. Wij hopen van harte dat u de school wilt helpen om ervoor te 

zorgen dat het aantal pakjes drinken te verminderen en daarnaast mee te helpen om onze kinderen 

een gezonde levensstijl mee te geven.  

Wij zijn ons uiteraard bewust van ander merken flessen, waarvan de leverancier op een wat meer 

uitgesproken manier aan duurzaamheid werkt. Maar deze flessen waren minder geschikt voor 

kinderen op school. Mocht er na langere tijd onverhoopt toch iets met de fles zijn, dan zijn de 

onderdelen van deze fles eenvoudig te bestellen via de site van Mepal (https://www.mepal.nl). 

Mocht er nu direct iets mis zijn met de fles, neemt u dan even contact met ons op via 

or.rvs@ogamstelland.nl of spreekt u een van ons even aan op het schoolplein. 

Wij wensen uw kind(eren) heel veel plezier met dit duurzame cadeautje.   

De Ouderraad 

Belangrijke data 

25 en 26 augustus: fotograaf 

7 september: schoolreis groep 3 en 4 

9 september: studiedag, alle kinderen vrij  

10 september: schoolreis groep 1 en 2  

15 september: schoolreis groep 5 en 6  

25 september: schoolreis groep 7  

16-18 september: schoolkamp groep 8  
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