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Kalender oktober 2017 
wo 27 sep  1 en 2  SKVR, Zoem, de bij 
zo 1 okt   OC  Buitendag 
wo 4 okt  1 t/m 8  start kinderboekenweek 
di 10 okt  5 en 6  SKVR, meespeelorkest op de muziekschool 
do 12 okt  1 t/m 3  finale tekenwedstrijd 
do 12 okt  4 t/m 8  finale voorleeswedstrijd 
ma 16 t/m vr 20 okt 1 t/m 8  herfstvakantie 
wo 25 okt  1 t/m 8  controle op hoofdluis 
di 7 nov   3 en 4  SKVR, Op de kaart 
vr 10 nov  1 t/m 4  vrije dag 
di 21 nov  1 t/m 4  schoenzetavond (18.00-19.00 uur) 
 
Buitendag 
Ook dit schooljaar organiseert de oudercommissie weer de Buitendag, het jaarlijkse uitje voor 
leerlingen, hun ouders en de leraren.  
Het uitje voert ons op zondag 1 oktober aanstaande van 12.00 tot 16.00 uur naar het Archeon in 
Alphen aan den Rijn. Er wordt uitgezien naar een heel gezellige en leerzame dag.  
 
Verlofaanvragen 
De verlofformulieren bestaan niet meer. In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling 
worden aangevraagd via e-mail. De aanvraag kan worden gericht aan mevrouw Y.C.A. Hermans, 
hermans@rsv.nl. Vermeldt u in de aanvraag: naam van de leerling(en), groep waarin de leerling 
zit en de reden van de aanvraag. Mevrouw Hermans zal per e-mail uw verlofaanvraag 
beantwoorden. Zij hanteert bij de beoordeling van de aanvraag het bepaalde in de Leerplichtwet. 
Er wordt op aangedrongen verlofaanvragen tot een minimum te beperken; het is belangrijk dat de 
leerlingen niet verzuimen.  
 
Bewegende beelden 
Van tijd tot tijd worden bewegende beelden vastgelegd van stagiaires, die werkzaam zijn in de 
klassen. Deze opnames worden gebruikt voor studiedoeleinden op de Pedagogische Academie. 
Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de ouders van de leerlingen geen bezwaar 
hebben tegen de opnames die worden gemaakt.  
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 4 oktober aanstaande begint de kinderboekenweek. Het thema is “Griezelig, 
eng!!”. Op deze woensdag mogen de leerlingen griezelig en eng verkleed op school komen, als 
zij dit leuk vinden natuurlijk. ’s Ochtends worden de activiteiten ingeluid met verrassend optreden 
van de leraren. Vast onderdeel van de activiteiten zijn de jaarlijkse voorleeswedstrijd in de 
groepen 4 tot en met 8 en de tekenwedstrijd in de groepen 1 tot en met 3. In de onderscheidende 
klassen vinden voorrondes plaats. Op donderdag 12 oktober worden de finales van de 
wedstrijden georganiseerd. De voorleeskampioen van de Rotterdamse Schoolvereniging mag de 
school vertegenwoordigen tijdens de lokale, provinciale en landelijke finales van de 
voorleeswedstrijd, die in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.  
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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/

