
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

maart en april 2018 
 
 
Kalender maart en april 2018 
do 8 mrt    1 t/m 8  uitreiking tweede rapport 
vr 9 mrt    1 t/m 8  schaatsmiddag in Dordrecht 
ma 12 mrt   1 t/m 8  rapportavond 
do 15 mrt   1 t/m 8  rapportavond 
do 15 mrt   3 t/m 8  kangoeroewedstrijd 
vr 16 mrt   1 t/m 4  vrije dag 
vr 16 mrt   8  pannenkoekendag 
wo 21 mrt   schakers interscolair schaaktoernooi Kralingsche School 
wo 21 mrt   5 en 6  excursie (SKVR) naar circus Rotjeknor 
wo 28 mrt   1 t/m 8   paasviering 
do 29 mrt   leraren  studiedag 
do 29 mrt t/m ma 2 apr 1 t/m 8  paasvakantie 
wo 4 apr   3 en 4  SKVR-project “Wie durft?”op school 
wo 18 apr   8  excursie naar de kinderboerderij 
do 19 apr   4  excursie naar de kinderboerderij 
do 26 apr   1 t/m 8  meesters- en juffendag 
vr 27 apr t/m vr 11 mei  1 t/m 8  oranjevakantie 
wo 16 mei    1 t/m 8  controles op hoofdluis 
 
Interscolair schaaktoernooi 
Op woensdag 21 maart aanstaande vindt het jaarlijkse interscolaire schaaktoernooi plaats op de 
Kralingsche School. Beginnende en gevorderde schakers van de Van Oldenbarneveltschool, de 
Kralingsche School, RSV-Noord en RSV-Zuid strijden dan om de hoogste eer.  
 
Kangoeroewedstrijd 
Op donderdag 15 maart aanstaande doen de rekenkanjers van onze school mee aan de 
internationale kangoeroewedstrijd. Kangoeroe is met bijna 6.500.000 deelnemers in ruim 60 
landen de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld. De deelnemers maken op nagenoeg 
hetzelfde moment dezelfde opgaven. Aan de kangoeroewedstrijd doen leerlingen uit de groepen 
3 tot en met 8 van het basisonderwijs en uit alle klassen van het voortgezet onderwijs mee. 
Deelnemende leerlingen kunnen zich kwalificeren voor een finale in Amsterdam.  
 
Pasen 
Op woensdag 28 maart aanstaande wordt op de Rotterdamse Schoolvereniging Pasen gevierd. 
Het programma bestaat uit een spelletjescircuit en de jaarlijkse playbackwedstrijd. De voorrondes 
voor de playbackwedstrijd vindt in de onderscheidende klassen plaats. 
 
Bestuur  
Aan het eind van vorig kalenderjaar trad de heer mr A.H.Chr. Heere af als bestuurslid. Het 
schoolbestuur bestaat nu uit zes personen:  

 de heer mr. I.P. de Groot, voorzitter  

 de heer drs. C.R. Bello, secretaris  

 de heer drs. A.M. Doff, penningmeester  

 de heer ir. H.P Hartzema, vicevoorzitter  

 de heer C.C.A. van den Herik  

 mevrouw dr. M.W. Roza-van Vuren  
Het schoolbestuur beziet nog of en, zo ja, hoe in de opvolging van de heer Heere wordt voorzien.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders van leerlingen en twee leraren. In december 
jongstleden waren er in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad twee aftredende en 
niet herkiesbare leden. Binnen de personeelsgeleding trad geen enkel lid af. Voor de 
oudergeleding meldden zich twee kandidaten. Omdat er ook twee vacatures waren, worden deze 
twee leden reglementair geacht te zijn verkozen. De medezeggenschapsraad van de school 
bestaat nu uit:  

 de heer mr F. Ben Saddek, ouder  

 mevrouw M.V. Gadellaa, lerares, secretaris  

 mevrouw B.F. Kelly, ouder  

 de heer M. van der Veen MSc, leraar, voorzitter  
 
Oudercommissie  
U bent allen van tijd tot tijd getuige van het vele en mooie werk dat de leden van de 
oudercommissie voor de school en de leerlingen doen. Kort geleden hebben we de leden van de 
beide oudercommissies uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in de stad om hen namens 
de teams en de ouders van alle leerlingen te bedanken.  
 
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.  
 
Entreetoets 
De CITO-toetsen van het leerlingenvolgsysteem maken een extra toetsing in groep 7 via de 
zogenaamde entreetoets overbodig. Met ingang van dit schooljaar komt deze dan ook te 
vervallen.  
 
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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