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Kalender maart en april 2019
vr 15 mrt
1 t/m 4
do 21 mrt
3 t/m 8
vr 22 mrt
1 t/m 8
vr 22 mrt
8
ma 25 mrt
1 t/m 8
wo 27 mrt
schakers
do 28 mrt
3 en 4
do 28 mrt
1 t/m 8
do 4 apr
8
vr 12 apr
1 t/m 8
wo 17 apr
1 t/m 7
do 18 apr
personeel
do 18 apr t/m vr 3 mei 1 t/m 8
wo 8 mei
1 t/m 8

vrije dag
kangoeroewedstrijd
uitreiking rapport 2
excursie naar de kinderboerderij
rapportavond
interscolair schaaktoernooi
workshop SKVR
rapportavond
theoretisch verkeersexamen
verjaardag van alle juffen en meesters
paasviering
studiedag
oranjevakantie
controles op hoofdluis

Rapportbespreking
Op maandag 25 en donderdag 28 maart, ’s avonds, wordt u in de gelegenheid gesteld om de
vorderingen van uw kind te bespreken met de leraar van uw kind. Bijgevoegd treft u een formulier
aan, waarop u kenbaar kunt maken welke datum uw voorkeur heeft. U wordt verzocht dit
formulier uiterlijk maandag 18 maart aanstaande in te (laten) leveren bij de leraar van uw kind.
Gymtassen
Er zijn weer gymtassen te koop bij de conciërge. De tassen kosten € 2. De gymtassen zijn
verplicht in gebruik.
Interscolair schaaktoernooi
Op woensdag 27 maart aanstaande vindt het jaarlijkse interscolaire schaaktoernooi plaats op de
Van Oldenbarneveltschool. Beginnende en gevorderde schakers van de Van
Oldenbarneveltschool, de Kralingsche School, RSV-Noord en RSV-Zuid strijden dan om de
hoogste schaakeer. Van de ouders van de deelnemers wordt verwacht dat zij op
woensdagmiddag hun kind naar de van Oldenbarneveltschool brengen en na afloop van het
toernooi ook weer ophalen. De ouders van de schakende leerlingen ontvangen binnenkort
bericht met de details.
Verjaardag van alle juffen en meesters
Op de verjaardag van de juffen en de meesters, op vrijdag 12 april aanstaande, vindt ook de
jaarlijkse playbackwedstrijd plaats. De voorrondes voor de playbackwedstrijd vinden in de
onderscheidende klassen plaats.
Afwezigheid mevrouw De Kwaadsteniet
Op dit moment worden de activiteiten van mevrouw M. de Kwaadsteniet in het kader van Leren
Loont! overgenomen door een vervanger, de heer H.C.A Dusseldorp. In het kader Leren Loont!
worden groepjes leerlingen (voornamelijk uit de onderbouw) begeleid op het gebied van
Nederlandse taal en rekenen.
Het is nog niet bekend hoe lang het herstel van mevrouw De Kwaadsteniet in beslag neemt en
hoe lang het duurt, voordat zij weer op school aan de slag gaat.
Pasen
Op woensdag 17 april aanstaande wordt op de Rotterdamse Schoolvereniging Pasen gevierd.
Omdat groep 8 op die dag de laatste onderdelen van de centrale eindtoets moet maken, vieren
de leerlingen van groep 8 op deze dag geen Pasen.

Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 21 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.
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. Op Valentijnsdag 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.
Korte berichten
 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2018 of eerder zijn
geboren, moeten nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij mevrouw
Y.C.A. Hermans.
 Het is altijd 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 leraren 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?
 Gymkleding, grijze sweaters en gymtassen zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge.
Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging
www.rsv.nl.

