
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

november en december 2017 
 
 
Kalender november en december 2017 
vr 24 nov    3 t/m 8  uitreiking eerste rapport 
di 28 nov    4a en 4b  surpriseavond 
wo 29 nov    OC   verkoop gymkleding in de personeelskamer 
di 5 dec     1 t/m 8  Sint Nicolaasviering, school sluit om 12.00 uur 
wo 6 dec    1 t/m 8  aanvang lessen om 9.45 uur 
do 21 dec    1 t/m 8  kerstviering 
do 21 dec       vertellessen, schoolkoor en blokfluiten vervallen 
do 21 dec    1 t/m 8  school sluit om 15.00 uur, geen wachtklassen 
vr 22 dec    1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
ma 25 dec t/m vr 5 jan 1 t/m 8  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, bestaande uit ouders van leerlingen en 
leraren, beoordeelde de tekeningen uit de drie onderscheidende leerjaren.  
In groep 1 werd Bo van der Giessen de winnaar; in groep 2 kwam Sydney Woesthuis als beste 
uit de bus; tenslotte in groep 3 ging Emma Favoccia 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 aula werd Elfie Jofriet uit groep 
8a de voorleeskampioen van de Rotterdamse Schoolvereniging; zij 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 8 november jongstleden was de lerares van groep 4b, mevrouw H.G. Draisma-
Woerdeman, precies 40 jaar verbonden aan de Rotterdamse Schoolvereniging. Op die dag 
hadden al de leerlingen en leraren deze gewaardeerde lerares verrast met een mooi feest op 
school. Buiten op het plein werd mevrouw Draisma ontvangen door een heus majorettekorps. In 
de aula werd er later ook feestelijk gejuicht en betuigd. ’s Middags hebben mevrouw Draisma en 
haar gezin samen met alle collega’s geluncht in een aardig etablissement vlakbij school. Fijn dat 
we zo’n trouwe en goede lerares hier op school hebben! We hopen dat mevrouw Draisma nog 
lang op onze school kan verblijven.   
 
Sint Nicolaasviering 
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 woensdag 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.  
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
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 
In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail. De 
aanvraag kan worden gericht aan de heer A.H.Q. Schoof, schoof@rsv.nl. Vermeldt u in de 
aanvraag: naam van de leerling(en), groep waarin de leerling zit en de reden van de aanvraag. 
De heer Schoof zal per brief uw verlofaanvraag beantwoorden. Hij 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.  
 
Op tijd 
De leraren willen elke dag graag precies om kwart voor negen starten met de les. Misschien 
moet nog eens worden benadrukt dat u op tijd van huis vertrekt of uw kind op tijd van huis laat 
vertrekken, zodat het niet te laat komt. Er wordt naar gestreefd om ook de deuren beneden om 
8.45 uur te sluiten. Dat geldt ook voor de zijdeur die leidt naar de poort, waardoor de fietsen 
gaan. Het vriendelijke verzoek aan ouders is ook om uiterlijk 8.45 uur de school te verlaten en in 
ieder geval niet in de klas blijven; ook dat beperkt de mogelijkheden om stipt om 8.45 uur te 
beginnen.  
 
Werkreis naar Vlieland 
Misschien goed om nu alvast in de agenda te schrijven. De leerlingen van de beide groepen 8 
verblijven van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart 2018 op Vlieland. 
 
 
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 
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