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Kalender januari en februari 2018 
ma 15 jan    1a, 1b, 2a dansvoorstelling Pearl 
ma 15 jan    6a   excursie naar de kinderboerderij 
di 16 jan     5b   excursie naar het Belastingmuseum 
di 16 jan     6b   excursie naar de kinderboerderij 
di 16 jan        open dag 
wo 17 jan    5a   excursie naar de kinderboerderij 
do 18 jan    5b   excursie naar de kinderboerderij 
vr 19 jan    1 t/m 4  vrije dag 
za 20 jan    RT   verjaardag van mevrouw J.W. Koekkoek-Wanner 
ma 22 jan    2b   dansvoorstelling Pearl 
do 25 jan    1a t/m 8a schaatsochtend voor alle a-groepen 
di 30 jan     8b   excursie naar het Nationaal Archief, ’s-Gravenhage 
do 1 feb     1b t/m 8b schaatsochtend voor alle b-groepen 
vr 2 feb     6a   excursie naar het Belastingmuseum 
zo 4 feb     muziek  verjaardag van mevrouw M. Pool 
ma 5 feb     7a en 7b  workshop Beauty en het Beest 
wo 7 feb     6b   excursie naar het Belastingmuseum 
wo 7 feb     8a en 8b  workshop Beauty en het Beest 
wo 14 feb    1 t/m 8  start themaperiode 
wo 21 feb    1 t/m 8  afsluiting themaperiode 
vr 23 feb t/m vr 2 mrt  1 t/m 8  krokusvakantie 
wo 7 mrt     1 t/m 8  controles op hoofdluis 
vr 9 mrt     3 t/m 8  uitreiking van het tweede rapport 
ma 12 t/m vr 16 mrt  8a en 8b  werkreis naar Vlieland 
 
 
Schaatsen 
Eind januari en begin februari gaan alle leerlingen een ochtend schaatsen op de Schaatsbaan 
Rotterdam, www.schaatsbaanrotterdam.nl. De schaatsbaan bevindt zich aan het Toepad te 
Rotterdam. Binnenkort ontvangt u een e-mail hierover.  
 
 
Themaperiode 
Van woensdag 14 februari tot en met woensdag 21 februari aanstaande werken alle leerlingen 
gezamenlijk aan een project. Het thema luidt dit jaar Olympische Winterspelen. Nadere 
informatie volgt nog via de e-mailservice. In de groepen 1 en 2 wordt iets eerder met de thema-
activiteiten gestart.  
 
 
Ouderbijdrage  
Het schoolbestuur heeft de vrijwillige 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?  
 

 

http://www.schaatsbaanrotterdam.nl/


 

 

 
 
 
 
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.  
 
 
Korte berichten 

 
 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 2014, 2015, 2016 

of 2017 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 

mailto:schoof@rsv.nl
http://www.rsv.nl/

