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Kalender januari-februari 2017 
vr 20 jan    1 t/m 4  vrije dag 
vr 20 jan     RT   verjaardag van mevrouw J. Koekkoek-Wanner 
di 24 jan     3a en 3b  vertelvoorstelling 
wo 25 jan    4a en 4b  vertelvoorstelling 
do 26 jan    1a t/m 8a schaatsochtend A-klassen 
do 2 feb     1b t/m 8b schaatsochtend B-klassen 
za 4 feb     muziek  verjaardag van mevrouw M. Pool 
wo 15 feb    1 t/m 8  start projectperiode 
vr 24 t/m vr 3 mrt  1 t/m 8  krokusvakantie 
wo 8 mrt     1 t/m 8  controle op hoofdluis 
vr 10 mrt     3 t/m 8  uitreiking tweede rapport 
 
Schaken tegen de wereldkampioen  
De Noorse wereldkampioen schaken, Magnus Carlsen, komt maandag 30 januari aanstaande 
naar het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij zal enkele afdelingen bezoeken 
en aansluitend met 35 liefhebbers simultaan een schaakwedstrijd spelen in de hal van het 
Sophia Kinderziekenhuis. De ontmoeting is opgezet door drie artsen van het Erasmus MC-
Sophia. Rotterdamse schaakfanaten meten zich met Carlsen. Zij steunen daarmee een bijzonder 
onderzoeksproject van het Sophia. De 26-jarige Carlsen staat te boek als het grootste 
schaaktalent sinds Garry Kasparov. Hij leerde schaken van zijn vader. In 2003, hij was toen pas 
13 jaar, werd hij grootmeester. Eind vorige maand prolongeerde hij zijn wereldtitel. Ook een 
leerling van RSV-Noord zal het opnemen tegen Carlsen. Volgende week wordt bekend wie dat 
zal zijn. De opbrengst van deze benefietschaakwedstrijd komt ten goede aan de stichting 
Hoofdzaak. Deze stichting zet zich in voor patiënten met gezichts- en gelaatsafwijkingen, de 
craniofaciale aandoeningen. Op die manier kan onderzoek naar de gevolgen van aangeboren 
aangezichts- en schedelafwijkingen worden gefinancierd. Jaarlijks worden in het Erasmus MC 
Sophia zo'n 150 nieuwe patiënten behandeld met een aangeboren afwijking aan het gezicht of 
de schedel. Zo'n craniofaciale afwijking is zeldzaam en het Sophia is door het ministerie van 
VWS aangewezen als het expertisecentrum voor kinderen met deze aandoening.  
Op maandag 30 januari aanstaande gaan de schaaklessen op school niet door.  
 
Projectperiode  
In de periode van woensdag 15 tot en met woensdag 22 februari aanstaande werken alle 
leerlingen aan een project. Er wordt gewerkt rond het thema Annie M.G. Schmidt.  
Nadere details volgen nog.  
 
Kangoeroewedstrijd  
Op donderdag 16 maart aanstaande doen de rekenkanjers van onze school mee aan de 
internationale kangoeroewedstrijd. Kangoeroe is met bijna 6.500.000 deelnemers in ruim 60 
landen de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld. De deelnemers maken op nagenoeg 
hetzelfde moment dezelfde opgaven. Aan de kangoeroewedstrijd doen leerlingen uit de groepen 
3 tot en met 8 van het basisonderwijs en uit alle klassen van het voortgezet onderwijs mee. 
Deelnemende leerlingen kunnen zich kwalificeren voor een finale in Amsterdam. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Werkreis naar Vlieland 
Misschien goed om nu alvast te melden dat de leerlingen van de beide groepen 8 op werkreis 
naar Vlieland gaan van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart 2017.  
 
Korte berichten 

 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 2013, 2014, 2015 
of 2016 zijn geboren, kunnen nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij 
de administratie. 

 Kinderen mogen in uitzonderlijke gevallen vanuit school telefoneren, nadat zij toestemming 
hebben gekregen van één der leerkrachten. Om de telefoonkosten in de hand te houden, 
wordt per gesprek € 0,50 in rekening gebracht. Het is de leerlingen niet toegestaan onder de 
schooltijden mobiel te telefoneren. Het is ook zeker niet de bedoeling dat u uw kind onder 
schooltijd belt, sms’t of appt. De leerlingen riskeren inbeslagname van hun device.  

 De leerkrachten, ook de kleuterleidsters, willen graag om 8.45 uur met de les beginnen. 
Houdt u daar rekening mee? De kleuters worden in principe om 15.00 uur opgehaald. Draagt 
u er zorg voor dat er om 15.00 uur ook iemand is die uw kind ophaalt? 

 Er zijn vulpennen verkrijgbaar bij de administratie. De pennen zijn op dit moment kosteloos.  

 De leraren en leraressen staan vanzelfsprekend altijd open voor wensen van ouders om hen 
te spreken. Ouders die leraren of leraressen willen spreken, maken hiertoe een afspraak via 
de schooltelefoon, 010 4138999, of persoonlijk in het schoolgebouw zelf. Op school geldt 
bovendien de afspraak dat de leraren niet worden ge-e-maild, ge-sms’t of gebeld via 
privénummers en -adressen. Wilt u hiermee rekening houden? 

 
Bekijkt u ook de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl 

http://www.rsv.nl/

