
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

januari en februari 2019 
 
 
Kalender januari en februari 2019 
vr 18 jan    1 t/m 4   vrije dag 
zo 20 jan    RT   verjaardag van mevrouw J. Koekkoek-Wanner  
ma 21 jan    1b   excursie naar de kinderboerderij 
ma 21 jan     2a en 2b  voorstelling en workshop op school 
woe 23 jan    6a   excursie naar het Maastheater 
do 24 jan    5b en 6b  excursie naar het Maastheater 
do 24 jan    1a t/m 8a schaatsochtend voor de A-klassen 
vr 25 jan     5a   excursie naar het Maastheater 
vr 25 jan     ouders  sluiting inlevertermijn oudertevredenheidspeiling 
wo 30 jan    OC   verkoop gymkleding 
do 31 jan    1b t/m 8b schaatsochtend voor de B-klassen 
ma 4 feb     muziek  verjaardag van mevrouw M. Pool 
vr 8 feb     8a en 8b  excursie naar de kinderboerderij 
do 14 feb    1 t/m 8  start themaperiode 
do 21 feb    1 t/m 8   afsluiting themaperiode 
vr 22 feb t/m vr 1 mrt  1 t/m 8  krokusvakantie 
wo 6 mrt     1 t/m 8  controle op hoofdluis 
vr 15 mrt    1 t/m 4  vrije dag 
ma 18 t/m vr 23 mrt  8a en 8b   werkreis naar Vlieland 
 
Schaatsochtend 
Op donderdag 24 en donderdag 31 januari aanstaande gaan de leerlingen schaatsen op de 
Schaatsbaan Rotterdam, www.schaatsbaanrotterdam.nl. De schaatsbaan bevindt zich aan het 
Toepad 95 te Rotterdam. Op 24 januari komen de A-klassen in actie en op 31 januari de B-
klassen.  
De leerlingen worden aldaar om 9.00 verwacht. We gaan ervan uit dat het mogelijk is dat de 
ouders er voor zorgdragen dat de leerlingen daar worden gebracht. 
Bij aankomst is wellicht een aantal ouders bereid om even te assisteren bij het aanbinden of 
vastmaken van de schaatsen. 
Het dringende verzoek is de leerlingen schaatsen mee te laten nemen en geschikte kleding aan 
te (laten) trekken; denkt u ook aan handschoenen? Zonder handschoenen mogen de leerlingen 
niet de baan op. 
Het is mogelijk om ter plekke schaatsen te huren. Dit kost € 5. Laat u van te voren (voor vrijdag 
18 januari aanstaande) de groepsleraar weten of er schaatsen moeten worden gehuurd en welke 
schoenmaat passend is? Op de baan schiet de school de huur van de schaatsen voor. Achteraf 
ontvangt de groepsleraar in de klas het bedrag.  
Er wordt geschaatst van 9.00 uur tot 10.30 uur. Dat betekent dat de leerlingen weer terug moeten 
naar school. Per groep vragen wij een vier- of vijftal ouders om groepjes leerlingen te vervoeren. 
Als u het leuk vindt om te helpen en tot omstreeks 10.30 uur tijd heeft om te rijden, meldt u dat 
dan voor 18 januari aanstaande bij de leraar of lerares van uw kind.    
Op de schaatsbaan zijn ook de leraar lichamelijke opvoeding, de groepsleraren en 
groepsleraressen aanwezig. 
 
Thema 
In de periode van donderdag 14 tot en met donderdag 21 februari werken alle leerlingen aan een 
gezamenlijk thema. Dit keer is het thema ‘landen’. In elke groep staat een land of gebiedsdeel 
centraal. Op donderdag 21 februari is er aan het begin van de schooldag een inloop, waarbij 
ouders tot 9.15 uur in de school kennis kunnen nemen van de resultaten.    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Verkoop gymkleding 
Op woensdag 30 januari aanstaande verkopen de oudercommissieleden weer gymkleding en 
grijze sweaters. De verkoop vindt niet meer plaats in de personeelskamer, maar in het lokaal aan 
het eind van de rechtergang op de begane grond.  
 
Verlofaanvragen 
In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail. De 
aanvraag kan minimaal veertien dagen tevoren 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 2015, 2016, 2017 
of 2018 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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