november-december 2017
Kalender november-december 2017
vr 10 nov
1 t/m 4
di 14 nov
5
di 21 nov
1 t/m 4
wo 22 nov
3 en 4
vr 24 nov
1 t/m 8
ma 27 nov
1 t/m 8
do 30 nov
1 t/m 8
di 5 dec
1 t/m 8
di 5 dec
1 t/m 8
wo 6 dec
1 t/m 8
do 21 dec
1 t/m 8
do 21 dec
1 t/m 8
vr 22 dec
1 t/m 8
ma 25 dec t/m vr 5 jan 1 t/m 8

vrije dag
excursie naar de kinderboerderij
schoenzetavond (18.00-19.00 uur)
SKVR ‘waar moet mijn muziek naartoe?’
uitreiking rapport 1
rapportavond
rapportavond
Sint Nicolaasviering
school sluit om 12.00 uur
school begint om 9.45 uur
school sluit om 12.00 uur
’s avonds kerstviering
school sluit om 12.00 uur
kerstvakantie

Tekenwedstrijd
Voor de herfstvakantie werd in het kader van de kinderboekenweek in de groepen 1 tot en met 3
de tekenwedstrijd georganiseerd. Een deskundige jury, mevrouw F. van Maaswaal-Kloen,
beoordeelde de tekeningen uit de drie onderscheidende leerjaren.
In groep 1 werd Kaan Akinci de winnaar; in groep 2 kwam Aby Mae Winsveen als beste uit de
bus; tenslotte in groep 3 ging Zeynep Karacan met de hoogste eer strijken.
Voorleeswedstrijd
In het kader van de kinderboekenweek werd voor de herfstvakantie de traditionele
voorleeswedstrijd georganiseerd. In een zinderende finale in de speelzaal werd Roxanna Shahali
uit groep 6 de voorleeskampioen van de Rotterdamse Schoolvereniging. De beste kandidaat van
groep 7 en 8, Julia Jacobs, mag de Rotterdamse Schoolvereniging vertegenwoordigen tijdens de
lokale en misschien later de provinciale en landelijke voorleeswedstrijd, die in aanstaand voorjaar
worden gehouden.
Jubileum
Op woensdag 1 november jongstleden was de leraar van groep 8, de heer R.B.J. Waanders,
precies 40 jaar verbonden aan de Rotterdamse Schoolvereniging. Op die dag hadden al de
leerlingen en leraren deze gewaardeerde leraar verrast met een mooi feest op school. Buiten op
het plein werd de heer Waanders ontvangen door een heus majorettekorps onder leiding miss
majorette mevrouw Hermans. In de speelzaal werd er later ook feestelijk gejuicht en betuigd. ’s
Middags hebben de heer Waanders en zijn vrouw samen met alle collega’s geluncht in een
aardig etablissement op Zuid. Fijn dat we zo’n trouwe en goede leraar hier op school hebben! We
hopen dat de heer Waanders nog lang op onze school kan verblijven.
Sint Nicolaasviering
Op dinsdag 21 november aanstaande mogen de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 hun
schoen zetten bij de haard in de speelzaal van de school. Zij worden om 18.00 uur in de school
verwacht. Omstreeks 19.00 uur kunnen de leerlingen weer worden opgehaald.
Op dinsdag 5 december aanstaande zal Sint Nicolaas en zijn gevolg de school bezoeken. Op die
dag gaan de leerlingen om 12.00 uur naar huis; op dinsdag 6 december aanstaande mogen zij
een uurtje later op school komen, om 9.45 uur.

Kerstmis
Op donderdag 21 december aanstaande wordt op de Rotterdamse Schoolvereniging Kerstmis
gevierd. Na de sinterklaasviering ontvangt u het jaarlijkse keRstSchrijVen, waarin alle details van
de kerstviering worden opgenomen.
Parkeren
Regelmatig, rond kwart voor negen en drie uur, staan auto’s dubbel geparkeerd op het
parkeerterreintje in de Cartesiusstraat. Bovendien worden garages van bewoners en voetpaden
geblokkeerd. We vragen u vriendelijk de parkeeroverlast voor de bewoners van de huizen in de
Cartesiusstraat te beperken. Dan blijft iedereen tevreden over ons.
Ouderbijdrage
Het schoolbestuur heeft de ouderbijdrage geïndexeerd met 0,3%. Dit percentage komt overeen
met het indexcijfer voor gezinsconsumptie van het CBS, referentieperiode 2016. Het bedrag komt
in 2018 derhalve op € 777 per leerling. In januari 2018 ontvangt u de schoolnota. Er wordt dan
ook weer een bijdrage voor de oudercommissie in rekening gebracht, € 18,50. Voor de
(meerdaagse) schoolreizen gelden per groep verschillende bedragen. Kijkt u na of de bijdrages
voor 2017 al zijn voldaan?
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.

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.

