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Kalender september-oktober 2019 
vr 13 sep   1 t/m 4   vrije dag 
di 24 sep   5  excursie naar de kinderboerderij 
zo 29 sep   OC  Buitendag 
wo 2 okt   1 t/m 8  start Kinderboekenweek 
do 10 okt   1 t/m 3  tekenwedstrijd 
do 10 okt   4 t/m 8  voorleeswedstrijd 
wo 16 okt   7 en 8  biscolair voetbaltoernooi 
ma 21 t/m vr 26 okt  1 t/m 8  herfstvakantie 
wo 30 okt   1 t/m 8  controles op hoofdluis 
vr 8 nov   1 t/m 4  vrije dag 
 
Buitendag 
Op zondag 29 september aanstaande vindt de jaarlijkse Buitendag plaats. Traditiegetrouw 
organiseert de oudercommissie dan weer een gezellig uitstapje voor alle leerlingen van school en 
hun ouders. Dit maal in de bouwspeeltuin Maeterlinck aan de Maeterlinckweg 61 te Rotterdam. 
Iedereen is dan welkom van 12.00 tot 16.00 uur. Kaarten voor deelname aan deze activiteit zijn 
van 18 tot 25 september verkrijgbaar in de ochtenden na 8.30 uur en in de middagen na 15.00 
uur. Verkoop in het schoolgebouw. De toegangskaarten à € 4 zijn inclusief ‘bouwen’ en 
uitgebreid lunchbuffet. 
 
Mevrouw De Kwaadsteniet weer terug  
Mevrouw M. de Kwaadsteniet is, na een periode van afwezigheid, inmiddels weer aan de slag 
gegaan op de Rotterdamse Schoolvereniging. Zij zal zij zich voornamelijk bezighouden met 
begeleiding van bepaalde leerlingen of groepjes leerlingen en remedial teaching. Op de 
donderdagen zal zij lesgeven op RSV-Noord in groep 1a.  
 
Remedial teacher afwezig 
De remedial teacher, mevrouw J. Koekkoek-Wanner is op dit moment ziek. Het is nog niet 
duidelijk hoeveel tijd het herstel zal vergen. Gedurende de afwezigheid zal mevrouw A.H.M. 
Kwaaitaal zoveel mogelijk RT-taken overnemen.  
 
Tablets 
Binnenkort wordt een groot aantal tablets operationeel in de klassen. Op deze tablets werken de 
leerlingen voornamelijk met educatieve software, die aansluit bij de methodieken. De tablets 
vervangen de computers in de klas. Het werken met de tablets heeft een ondersteunende functie 
en is niet een doel op zichzelf.  
 
Nieuwe methode voor geschiedenis 
Met ingang van dit schooljaar wordt een nieuwe methode voor geschiedenis, Argus Clou,  
ingevoerd in de bovenbouw. De methode behandelt de vaderlandse geschiedenis meer 
thematisch dan de vorige methode. De vorige methode behandelde de stof voornamelijk 
chronologisch. De nieuwe methode is gekozen op advies van een commissie, bestaande uit 
leraren van RSV-Noord en -Zuid. Deze commissie heeft vorig schooljaar studie gemaakt van 
beschikbare methodieken.   
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Nieuwe methodieken voor lezen 
Vorig jaar heeft een commissie van leraren van RSV-Noord en –Zuid zich gebogen over de 
toekomst van het leesonderwijs op de beide scholen van de Rotterdamse Schoolvereniging.  
Voor het aanvankelijk lezen in de groepen 3 is de nieuwste versie van de methode Veilig Leren 
Lezen geadviseerd. Het principe van deze methode wijkt niet af van de vorige versies van Veilig 
Leren Lezen, die al heel lang in de groepen 3 werden gebruikt.  
Voor begrijpend lezen in de groepen 4 tot en met 8 is gekozen voor handhaving van de methode 
Lezen in Beeld. Wel is besloten om de methode aan te vullen met (langere teksten) uit een serie 
boeken die zich meer richt op de CITO-toetsen. In het leesonderwijs zullen de principes van 
close reading een grotere rol gaan spelen.  
Voor het voortgezet technisch leesonderwijs wordt de huidige methode, Estafette, gehandhaafd.  
 
Leenboeken 
Sinds kort staan er in de gang van onze school twee ‘Kinderzwerfboekstations’. Hiermee willen 
wij kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen. Zwerfboeken zijn van en voor alle 
kinderen! Ze nemen een boek mee naar huis en als het uit is, laten ze het verder zwerven. Je 
vindt ze bijvoorbeeld op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein, of in een 
ander Kinderzwerfboekstation. 
Zwerfboeken worden herkend aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: ‘Neem me mee!’. 
Staan er in de boekenkast van uw kind boeken, die niet meer worden gelezen, laat ze dan 
zwerven! Op de binnenkant van de kaft zit soms óók een sticker. Hierop staat een zwerfcode. 
Met die code kunnen de kinderen de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code wordt 
ingevuld op deze website, krijgen ze een e-mailtje en weten zo waar het boek is. 
 

Gymtassen 
Er zijn weer gymtassen te koop bij de conciërge. De tassen kosten € 2. De gymtassen zijn 
verplicht in gebruik.  
 
Parkeren 
Van tijd tot tijd komen er klachten van buurtbewoners over de parkeeroverlast die zij bij het aan- 
en uitgaan van de school ervaren. U wordt dringend verzocht niet dubbel te parkeren in en rond 
de Cartesiusstraat.  
 
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. 

http://www.rsv.nl/

