
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

maart en april 2019 
 
 
Kalender maart en april 2019 
vr 15 mrt    1 t/m 4  vrije dag 
vr 15 mrt     5a, 6a en 7a geen les vanwege staking 
ma 18 t/m vr 22 mrt  8a en 8b   werkreis naar Vlieland 
ma 18 mrt    3 en 4  excursie naar het theater (King Lear) 
ma 18 t/m vr 22 mrt  8a en 8b  werkreis naar Vlieland 
wo 20 mrt    administratie verjaardag van mevrouw H.M.L. Soesbergen 
do 21 mrt    3 t/m 8  kangoeroewedstrijd 
vr 22 mrt     1 en 2  excursie naar het theater (De man die alles weet) 
vr 22 mrt     3 t/m 7  uitreiking tweede rapport 
ma 25 mrt    8a en 8b  uitreiking tweede rapport 
ma 25 mrt    7 en 8  excursie naar de De Doelen (Marinierskapel) 
wo 27 mrt    schakers interscolair schaaktoernooi 
ma 8 apr     5 en 6  excursie naar de kinderboerderij 
do 11 apr       schoolfestival 
wo 17 apr    1 t/m 7  paasviering 
do 18 apr t/m vr 3 mei 1 t/m 8  oranjevakantie 
do 18 apr    personeel studiedag 
ma 6 mei       verjaardag van de heer P.O. Severin 
wo 8 mei     1 t/m 8  controle op hoofdluis 
vr 10 mei    2a   verjaardag van mevrouw J.M. Schimmel 
vr 10 mei    2b   verjaardag van mevrouw M.M. Dominguez Stryker-Mars 
 
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 hebben een bericht 
ontvangen met de details van het toernooi.  
 
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.  
 
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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