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Kalender mei-juni 2017 
wo 10 mei  1 t/m 8  controle op hoofdluis 
di 16 mei  8  oefenen voor het verkeersexamen 
wo 17 mei  5  excursie naar het Chabotmuseum 
do 18 mei  3 en 4  schoolreis naar Drievliet te ’s-Gravenhage 
ma 22 mei  RSV-koor uitvoering voor ouders (19.00 uur) 
wo 24 mei  6  excursie naar het Chabotmuseum 
do 25 mei tm ma 5 jun 1 t/m 4  pinkstervakantie 
do 25 en vr 26 mei 5 t/m 8  vrije dagen rond Hemelvaartsdag 
di 30 mei  7 en 8  interscolaire slagbal- en voetbaldag 
ma 5 jun  5 t/m 8  pinkstervakantie 
di 6 jun   1 t/m 8  schoolfotograaf 
wo 7 jun  1  excursie naar de kinderboerderij 
wo 7 t/m vr 9 jun 7 en 8  werkreis naar Heeg 
do 15 en vr 16 jun 5 en 6  tweedaagse schoolreis naar ’s-Gravenhage 
vr 23 jun  1 t/m 8  sportdag 
di 27 jun  8  praktisch verkeersexamen 
di 27 jun  1 en 2  schoolreis naar Plaswijckpark te Rotterdam 
ma 3 jul   8  afscheidsmusical 
do 6 jul   3  excursie naar de kinderboerderij 
 
 
Uitvoering RSV-schoolkoor 
Op maandag 22 mei aanstaande treedt het RSV-schoolkoor op in de speelzaal. Het schoolkoor 
heeft, onder leiding van mevrouw De Kok, mevrouw Van Vliet en de heer Van der Veen, 
wekenlang gerepeteerd voor deze uitvoering. Het thema is ‘liedjes uit de oude doos’. ’s Avonds 
om 19.00 uur worden de ouders van de zangers en zangeressen op school verwacht om de 
uitvoering bij te wonen.  
 
 
Interscolaire slagbaldag- en voetbaldag 
Al vele decennia wordt jaarlijks de interscolaire slagbaldag georganiseerd. Aan dit 
slagbaltoernooi deden altijd de groepen 7 en 8 van de algemeen-bijzondere basisscholen van 
Rotterdam mee. Dit jaar is besloten niet alleen te slagballen, maar ook te voetballen. De leraren 
lichamelijke oefening van de betrokken scholen hebben een mooi spelschema opgesteld, dat 
ervoor zorgt dat de leerlingen kunnen deelnemen aan een fijn sportief evenement. Via de e-
mailservice wordt u nader geïnformeerd. Overigens vindt het gecombineerde interscolaire 
slagbal- en voetbaltoernooi plaats op dinsdag 30 mei aanstaande.  
 
 
Examinering schaken 
Op maandag 29 mei aanstaande wordt de laatste schaakles van dit schooljaar gegeven. 
Schaakleerlingen die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten, kunnen op maandag 12 juni aanstaande 
proefexamen doen. Leerlingen die hiervoor slagen, mogen op maandag 19 juni aanstaande 
examen doen. Eventuele herexamens worden na afspraak afgenomen.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Korte berichten 

 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2016 of eerder zijn 
geboren, moeten nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij mevrouw 
Y.C.A. Hermans. 

 Het is altijd erg leuk als leerlingen trakteren als ze jarig zijn. Ziet u erop toe dat de traktatie 
niet te overdadig en niet te zoet is? De kinderen stellen een gezonde traktatie ook op prijs.  

 Kinderen die onder schooltijd naar bijv. een arts moeten, worden in de regel door de ouders 
van school opgehaald. Van de leerkrachten krijgen de leerlingen geen toestemming om 
tussen 8.45 uur en 15.00 uur op eigen gelegenheid de school te verlaten.  

 De leraren, ook die van de groepen 1 en 2, willen stipt om 8.45 uur beginnen met de lessen. 
Een vriendelijk, doch dringend verzoek daarmee rekening te houden bij het naar school 
brengen van uw kinderen. Overigens is het voor de leraar moeilijk met de les te beginnen als 
een aantal ouders zich na 8.45 uur nog in de klas bevindt. Om te voorkomen dat elke dag 
lestijd verloren gaat, doet u er goed aan, na het brengen van uw kind, de school voor 8.45 
uur te verlaten. Let u er ook op dat uw kind om 15.00 uur wordt opgehaald? 

 Gymtassen zijn op school verkrijgbaar bij de lerares van groep 1; kosten € 2. 
 

Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging 
www.rsv.nl. 

http://www.rsv.nl/

