Weekbrief 15 september 2017
Terugblik
We hebben een fijne week achter de rug. De nieuwe kinderen beginnen al steeds meer te wennen. Helaas hebben we er
afgelopen donderdag voor moeten kiezen om de kinderen van OB 2 te vragen om thuis te blijven. Jessica gaf les aan OB 3
en Jorieke was er gewoon voor OB1.
Vrijdagmiddag is ons naambord geleverd voor de Rombout Hogerbeetsstraat.
Deze week hebben we een mooi gesprek gehad met de initiatiefnemers van Kunst op Zolder. Zij zitten op zolder van het
pand tegenover onze te verbouwen nieuwe locatie (de Orteliusstraat). Het lijkt erop dat we een en ander samen kunnen
doen. Ik heb ze ook beloofd om bij jullie onder de aandacht te brengen dat ze een open dag hebben komende zondag. Bij
deze dus (helaas kon ik hier niet veel meer informatie over vinden, maar ze hebben een facebookpagina..).

Naschoolse activiteiten en vervoersperikelen
Vanuit de gemeente Amsterdam heeft iedere school een budget voor naschoolse activiteiten die kunnen worden ingekocht.
Dit gaat op basis van leerlingaantal van het vorige jaar. Ons budget is daarom beperkt.
In Amsterdam (Oud-) West wordt dit ingekocht bij CombiwelJunior. Dit is een zelfstandige partij binnen Combiwel en
Annelien Winters doet dit voor ons.
We hebben een mooi en passend programma ingekocht voor de Rombout Hogerbeetsstraat voor de komende periode. Nu is
gebleken dat er wat hickups zijn rondom het vervoer na de activiteit richting de buitenschoolse opvang van Combiwel.
Helaas lukt het Combiwel niet om dat te regelen, maar wij vinden dat dit wel nodig is. Wij zijn aan het kijken hoe we dit
gaan regelen en horen graag van u of dit bij u van toepassing is. Als uw kind op 1 van deze naschoolse activiteiten zit en
vervoer nodig heeft van Rombout naar Potgieter, wilt u zich dan melden bij Marja? We hebben begrepen dat er ouders zijn
die zich bij Combiwe Junior (nsa-organisatie) en bij Combiwel voor Kinderen (opvangorganisatie) hebben gemeld en zich
niet geholpen voelen. Ook dit is een leerpunt voor ons, wij willen graag het aanspreekpunt voor dit soort zaken zijn. Dit gaat
via onze gastvrouw Marja.

Aanstaande woensdag: Rombout zonder stroom!
Vandaag (vrijdag) liepen er twee Liander mensen binnen in school met de mededeling dat we woensdag zonder stroom
zitten. Erg fijn dat ze dit deden, want ze waren er vanuit gegaan dat dit via de gebouwbeheerder (dienst vastgoed) bij ons
bekend was.
Wij denken dat we woensdag gewoon kunnen werken, er zal alleen geen internet, digiborden, koffie etc zijn. Dat moet
lukken toch? Wat wel een ding is: het zou goed kunnen dat de verwarming ook niet reageert deze dag. Zou u de kinderen
net iets warmer willen aankleden?
Het kan natuurlijk zijn dat er een oplossing wordt bedacht door de gemeente. Er zijn namelijk meer gebruikers in het pand
die hier last van gaan ondervinden.

toestemmingsbrief tso Rombout
Voor de TSO op de Rombout Hogerbeets willen we toestemming van u om met uw kind op een andere speelplaats te
kunnen spelen. De speelplaats van de Rombout is wat klein voor alle kinderen tegelijk. Zie bijlage voor de
toestemmingsbrief. U kunt de brief afgeven bij de leerkracht van uw kind.

Staking op 5 oktober 2017
Op 5 oktober wordt er door de leraren gestaakt. Dat is een vrije keuze. U ontvangt hier vast nog een brief over van ons
bestuur. Er worden op deze dag geen lessen gegeven en uw kinderen zijn vrij op deze dag.
We zijn niet erg blij met de situatie als team. Zo’n dag ertussen verstoort de regelmaat en dat is voor ons en voor de kinderen
niet fijn.
We hebben wel écht een probleem in het onderwijs en er moet iets gedaan worden door de overheid. We hopen dat deze
staking helpt om duidelijk te maken dat er urgentie geboden is om het probleem op te lossen. Het doel is: maak het beroep

leraar basisonderwijs weer tot een aantrekkelijk beroep voor studenten en getalenteerde mensen die van baan willen
wisselen.

Op tijd komen
Met name voor de Rombout Hogerbeetsstraat is het van belang om op tijd op school te komen. Met onze bezetting is het
niet te doen om na 8.30 uur nog bij de deur te staan en voor de veiligheid van de kinderen is het van belang dat niet zomaar
iedereen de school in kan lopen. Net iets na 8.30 uur gaat de tuindeur dicht. Wilt u zorgen dat u voor 8.30 uur binnen bent?

Talent!!
Ik heb al eerder geschreven en verteld over SOULsupport. U bent allen supporters en ik heb al van meerdere ouders gehoord
dat ze graag hun talent willen inzetten voor de ontwikkeling van de kinderen en de ontwikkeling van de school.
SOULsupport wordt gecoordineerd door de volgende ouders: Ellemijn (Pablo), Annemiek (Mia & Choo), Annemarie (Babel &
Jules), Dorien (Ko) en Pim (Ronja & Hajo).
SOULsupport vraagt u om het volgende formulier in te vullen. Hiermee kan SOULsupport ouders matchen met school op
diverse lagen.
Vult u het formulier even in? Het is niet veel werk: https://goo.gl/forms/as3Pe0BUIwXaheSx2

Agenda
Met vriendelijke groeten,
Mark Veenstra
Directeur
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