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Kalender juli 2019 
do 4 jul     2a en 2b  schoolreis naar Drievliet, ’s-Gravenhage 
vr 5 jul     4a en 4b  schoolreis naar Avifauna, Alphen aan den Rijn 
ma 8 jul     conciërge verjaardag van de heer N.J.A. van Luijk 
do 11 jul     8a   afscheid, musical 
vr 12 jul     8b   afscheid, musical 
ma 15 jul    7a   verjaardag mevrouw G.M. van Büüren van Heijst 
ma 15 jul    7b   verjaardag mevrouw M. Keetels 
di 16 jul     7a en 7b  excursie naar historisch Delft 
vr 19 jul     3 t/m 7  uitreiking eindrapport 
vr 19 jul     1 t/m 7  school sluit om 12 uur 
ma 22 jul t/m ma 2 sep 1 t/m 8  zomervakantie 
 
 
Vertrek conciërge 
De conciërge, de heer N.J.A. van Luijk, heeft laten weten volgend schooljaar niet weer te keren 
op de Rotterdamse Schoolvereniging. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan in het voortgezet 
onderwijs, dichter bij zijn huis. Een sollicitatieprocedure voor een nieuwe conciërge is in gang 
gezet.  
 
 
Een nieuw gezicht 
In het nieuwe schooljaar treedt mevrouw A.H.M. Kwaaitaal aan als lerares van groep 1a op de 
donderdagen. Mevrouw Kwaaitaal heeft ruime ervaring in het onderwijs en kijkt uit naar een 
nieuwe werkomgeving hier aan de Schiedamsesingel.  
 
 
Zomervakantie 
Vrijdag 19 juli aanstaande is de laatste schooldag van het schooljaar 2019-2020. De leerlingen 
gaan dan om 12.00 uur al naar huis. De eerste zomervakantiedag is op maandag 22 juli 
aanstaande. Op dinsdag 3 september aanstaande om 8.45 uur gaan de schooldeuren weer 
open.  
 
 
Buitenschoolse opvang 
Ouders van leerlingen die gebruik maken van buitenschoolse opvang melden hun kind bij ziekte 
of afwezigheid zelf af bij de organisatie voor kinderopvang. Als het kind op school wordt of is 
afgemeld, betekent dat dus niet dat het kind door de school wordt afgemeld bij de kinderopvang. 
U blijft daarvoor zelf verantwoordelijk.  
 
 
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.  
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Klasverdeling 2019-2020 
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de klassen als volgt onder de leraren verdeeld. 
1a:  mevrouw W.A. Teekens-Punt 
1b:  mevrouw J.M. Schimmel 
2a:  mevrouw J.C. Gooding-Smit (maandag en dinsdag) en       
 mevrouw M.M. Dominguez Strijker–Mars (woensdag, donderdag en vrijdag) 
2b: mevrouw E.G. den Breeje-Houweling 
3a: mevrouw L.G. Rijnders-Borst 
3b: mevrouw M. Noorlander 
4a: mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt 
4b: mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman 
5a: mevrouw S.M. van Remmen 
5b: de heer J.K. Koudstaal 
6a: mevrouw J.C. van Dijk 
6b: de heer M.A. Broekhuizen 
7a: mevrouw G.M. van Büüren van Heijst 
7b: mevrouw M. Keetels 
8a: de heer L.A. de Koning 
8b: de heer A.H.Q. Schoof 
 
Parttimers: 

 mevrouw S. Aaftink in de groepen 2b, 3a, 4b, 5a, 5b, 6a en 6b 

 mevrouw J.C. Gooding-Smit in de groepen 7a en 7b 

 mevrouw A.H.M. Kwaaitaal in groep 1a 

 mevrouw M.M. Tuin-Kientz in de groepen 8a en 8b 
 
 
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 

http://www.rsv.nl/

