september 2018
Kalender september 2018
di 11 sep
handv.
wo 12 t/m vr 14 sep 7a en 7b
vr 14 sep
1 t/m 4
do 20 sep
7a
do 20 sep
schaken
ma 24 sep
7b
do 4 okt
conciërge
di 9 okt
3a en 3b
di 16 okt
4a en 4b
do 18 okt
1 t/m 3
do 18 okt.
4 t/m 8
ma 22 t/m vr 26 okt 1 t/m 8

verjaardag van mevrouw F. van Maaswaal-Kloen
zeilkamp op Kaag
vrije dag
excursie naar stadstuin Vreelust
verjaardag van mevrouw L.E. de Gruijl
excursie naar stadstuin Vreelust
verjaardag van mevrouw C.M. Slotboom
project Op de kaart (op school)
project Op de kaart (op school)
finale tekenwedstrijd i.h.k.v. de kinderboekenweek
finale voorleeswedstrijd i.h.k.v. de kinderboekenweek
herfstvakantie

Nieuw schooljaar
Het schooljaar 2018-2019 is van start gegaan. Op school hebben we een conciërge kunnen
verwelkomen, de heer N.J.A. van Luijk. De heer Van Luijk is elke dag op school, behalve de
woensdagen, dan is mevrouw C.M. Slotboom er nog.
Dit schooljaar worden er nieuwe methodieken voor Engels (Stepping Stones) en aardrijkskunde
(Wijzer aardrijkskunde) ingevoerd. Verleden jaar hebben commissies, bestaande uit leraren van
RSV-Noord en RSV-Zuid, de invoering voorbereid. Engels krijgt met de nieuwe methodiek een
uitgebreidere plaats in de roosters van de groepen 1 tot en met 8. Bij de nieuwe methode
aardrijkskunde is een aanvullend programma voor topografie aangeschaft.
Dit schooljaar oriënteren de leraren zich op vervanging van methodieken voor aanvankelijk lezen,
voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. Ook wordt gezocht naar een nieuwe methode
voor vaderlandse geschiedenis.
Het schooljaar zal ook in het teken staan van het ontwikkelen van het Schoolplan 2019-2023. Als
input voor het nieuwe schoolplan zal onder meer een (vierjaarlijkse) oudertevredenheidsenquête
gelden. Evenals in 2014 vragen we de ouders van de leerlingen in het najaar deze enquête in te
vullen. Hoewel ´tevredenheid´ natuurlijk niet geldt als doel op zichzelf, kunnen de resultaten van
de enquête wel van invloed zijn op of meegenomen worden in het te voeren beleid.
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

