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Kalender januari-februari 2018 
 
wo 10 jan  1 t/m 8  controles op hoofdluis 
do 18 jan    open dag 
vr 19 jan   1 t/m 4  vrije dag 
vr 26 jan  7  excursie naar de kinderboerderij 
vr 26 jan   8  pop-up store 
di 30 jan  8  excursie naar de kinderboerderij 
vr 2 feb   8  pop-up store 
ma 5 feb  1 t/m 8  start projectperiode 
vr 16 feb  1 t/m 8  afsluiting projectperiode 
ma 19 feb  4  ’s avonds om 19.30 uur 
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   1 t/m 8  uitreiking tweede rapport 
 
 
Vertrek mevrouw Van der Kooij 
 
De lerares van groep 4, mevrouw P.M.C. van der Kooij, zal per 1 februari 2018 haar 
onderwijscarrière een andere wending geven. Dat is op zichzelf heel respectabel, maar wij gaan 
haar hier op school natuurlijk wel missen. We kennen mevrouw Van der Kooij als een lieve en 
bevlogen juf. Binnenkort komt mevrouw Van der Kooij naar school om van ons, de leerlingen en 
de collega’s, afscheid te nemen.  
In groep 4 werd mevrouw Van der Kooij sinds augustus jongstleden vervangen door de heer 
H.C.A. Dusseldorp. Na 1 februari aanstaande vindt er een wijziging in de klasverdeling plaats. 
Mevrouw C.S. Tertoolen-Willemstein zal op de donder- en de vrijdagen aan de leerlingen van 
groep 4 lesgeven; in groep 1 zal mevrouw F. van Vliet fulltime voor de klas staan. De heer 
Dusseldorp zien we heel af en toe nog op school om losse compensatiedagen (voornamelijk in 
groep 6) van leraren te herbezetten.  
 
 
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?  
 
 
Projectperiode 
 
Op maandag 5 februari aanstaande wordt gestart met de jaarlijkse projectperiode. Tot vrijdag 16 
februari aanstaande werken alle leerlingen aan een gezamenlijk thema. Ditmaal is het thema 
sprookjes. De leerlingen van groep 4 voeren op maandagavond 19 februari aanstaande in het 
kader van het project een musical op, genaamd De rattenvanger van Hamelen. Ouders van de 
leerlingen kunnen deze datum alvast in de agenda noteren. De voorstelling is niet toegankelijk 
voor kinderen die de musical onder schooltijd op school zullen zien.  

 



 
 
 
 
 
 
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 2017 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 bijvoorbeeld 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. 
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