
 

Nieuwsbrief december 2020 
  
Lock down kwam onverwacht  
Dit zagen we niet aankomen. Zo waren we nog vrolijk bezig met de kinderen om het komende 
kerstfeest voor te bereiden, zo moesten we in de versnelling om in één dag de school te sluiten en de 
kinderen het nodige materiaal mee te geven naar huis. Het was dinsdag een aandoenlijk gezicht: die 
kinderen in kerstoutfit, met hun prachtige glanzende engelenhaar of hun stoere gel- of 
krullenkoppies te zien vertrekken met hun tas vol spullen. Voor de kinderen zelf was 
het natuurlijk ook een omschakeling van jewelste. De leerkrachten waren dan ook druk met 
aandacht geven aan alles wat er in die kinderhoofdjes omging. ‘Tot ziens’ kreeg een andere lading: 
‘we spreken elkaar de volgende keer via het beeldscherm.’  
Nog bijkomend van de hectiek kijken we toch met een soort trots terug op die vreemde dag. We 
hebben het moreel hooggehouden en de klus, samen met de kinderen, eensgezind geklaard. Deze 
dagen zijn de leerkrachten volop bezig met het organiseren van het digitale onderwijs op afstand. Na 
de kerstvakantie zullen we op maandag 4 januari het digitale onderwijs starten.  
We voelen mee met u allen, nu we de dubbelrol weer op moeten pakken: thuis werken én er zijn 
voor de kinderen. Met goede wil komen we het verst.  
Dus veel sterkte en wijsheid, maar vooral ook veel plezier!  
   
Noodopvang  
Ook de noodopvang is geregeld. De school verzorgt noodopvang gedurende de schooluren (dus niet 
tijdens de kerstvakantie).   
De kinderopvang verzorgt de noodopvang buiten de schooluren en tijdens de vakantie.  
Voor noodopvang gedurende de schooltijden kunt u een inschrijfformulier aanvragen 
via administratie.rvs@ogamstelland.nl  
Voor noodopvang buiten de schooluren kunt u zich richten tot de organisaties voor BSO en 
Kinderopvang: Kinderrijk, Compananny, Enjoy, Boon, Korfkids, Mirakel enz.  
   
Nieuwe adjunct-directeur onderbouw  
We zijn blij om te kunnen melden dat we een nieuwe adjunct-directeur hebben aangesteld voor de 
groepen 1 t/m 4. Haar naam is Ida Zwaan. Zij zal beginnen op 1 januari 2021. Ida is 57 jaar en heeft 
haar leidinggevende ervaring opgedaan in de gezondheidszorg.  
In de afgelopen jaren heeft zij de overstap naar het onderwijs gemaakt, nadat zij ook diverse 
opleidingen heeft afgerond in bedrijfskunde en schoolleiderschap. Nu wil ze haar krachten gaan 
geven aan deze functie op onze school.  Zelf zegt ze over haar start midden in een periode 
van lock down: “Ook al zal ik starten in een rare periode, geen kinderen op school, ik heb er 
superveel zin in! Voor nu fijne feestdagen en tot ziens in 2021.”    
 
Schoolomgeving 

Sloopplannen garage 
Zoals eerder gemaild zal de sloop van de Van Kouwen garage binnenkort worden uitgebreid. Er is 
contact geweest met de projectleider. Er ligt een veiligheidsplan waarin aandacht is besteed aan de 
veiligheidszone, afzetting dmv bouwhekken en aanrijroutes. Er wordt rekening gehouden met de 
tijden van brengen en halen van de kinderen. Er worden bouwketen geplaatst en er komt een grote 
hijskraan, alles binnen de afzettingen. Er zal sprake kunnen zijn van geluidsoverlast, maar het 
gebouw is redelijk geluidswerend ivm de overvliegende vliegtuigen. Uiteindelijk zal er rond juli 2022 
een appartementencomplex staan met een parkeergarage en een kinderdagverblijf op de begane 
grond. Voor vragen en opmerkingen is een mailadres beschikbaar: amstelveen@wj-projects.nl 
Parkeren 
De afgelopen weken heeft de politie in de omgeving van de school gecontroleerd op foutief 
parkeren. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden. Auto’s staan soms op de stoep of op 
particulier terrein. Ook wij zien dagelijks onveilige momenten doordat ouders hun auto niet goed 

mailto:administratie.rvs@ogamstelland.nl


 

parkeren en fietsende kinderen hierdoor in een gevaarlijke situaties belanden. De politie zal daarom 
volgend jaar ook gaan controleren en misschien zelfs bekeuren.  
Verkeerssituatie 
De afgelopen 2 jaar is de school, samen met ouders en de gemeente in gesprek over het veiliger 
maken van de weg naar en van school voor de leerlingen. Ook de buurt is hierbij betrokken omdat de 
verkeerssituatie rond school en de plannen hiervoor ook hen direct raken. Binnenkort zal er meer 
informatie vanuit de gemeente komen over de volgende plannen: 
Verkeersdrempel Texelstraat 
Verbeteren van de oversteekplaats Laan Walcheren 
2-richting fietspad Laan Walcheren 
2-richting fietspad langs de Rembrandtweg 
1-richtingsverkeer Texelstraat 
Vernieuwen fietspad rotonde Rembrandtweg 
Zodra er meer bekend is over de invulling zullen we u hierover informeren. Helaas kunnen we door 
de Coronamaatregelen de Kiss & Ride nog niet openstellen voor auto’s. Wat ons betreft is de fiets 
dus het beste alternatief!  
 
Rondleiding 

Op de website kunt u een leuke film vinden waarin we u een rondleiding door de school geven. 
Helaas komen de ouders niet meer in school en de nieuwe ouders krijgen een beperkte rondleiding. 
De film geeft een mooi beeld van de school.  
 
Enquêtes 

Afgelopen Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we weer tevredenheidspeilingen onder leerlingen 
en ouders gaan afnemen. De peiling onder leerlingen is afgenomen, maar voor de ouders wordt 
uitgesteld. We gaan dit met de gehele Stichting nader bepalen, zodat de scholen van de 
Onderwijsgroep beter met elkaar vergeleken kunnen worden. 
 
KinderRijk 
Onderstaand bericht is afkomstig van onze BSO 
Direct plek bij BSO Laan Rozenburg RV 

Ook als je kind al wat ouder is, blijft spelen de ideale manier om zich te ontplooien en te vormen. Bij 
KinderRijk BSO Laan Rozenburg RV krijgt je kind hier alle ruimte voor. Er is nu direct plek op deze 
gezellige buitenschoolse opvang! Het voordeel van opvang binnen de school is dat er geen onnodige 
speeltijd verloren gaat met reizen. Daarnaast kennen de kinderen de pedagogisch medewerkers al 
goed van de TSO. Na een drukke dag op school kan je kind op de BSO lekker ontspannen of juist een 
activiteit gaan doen. We ontvangen je kind met een glimlach en bieden een luisterend oor. Dat is fijn 
‘thuiskomen’.  
Meer informatie over de BSO vind je hier: https://www.kinderrijk.nl/vestigingen/kinderrijk-bso-laan-
rozenburg-rv/. De pedagogisch medewerkers vertellen je ook graag persoonlijk hoe we de kinderen 
een leuke dag bezorgen! 
 
 

We wensen iedereen van harte gezellige 

feestdagen toe en een bijzonder hoopvol, 
gelukkig en gezond 2021 

https://www.roelofvenemaschool.nl/
https://www.kinderrijk.nl/vestigingen/kinderrijk-bso-laan-rozenburg-rv/
https://www.kinderrijk.nl/vestigingen/kinderrijk-bso-laan-rozenburg-rv/

