
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

november - december 2019 
 
Kalender november-december 2019 
vr 8 nov   1 t/m 4  vrije dag 
ma 11 nov   7 en 8  excursie naar De Doelen 
di 12 nov   5 en 6  project SKVR “klaar wakker’ 
wo 13 nov   8  excursie naar de kinderboerderij 
vr 22 nov   1 t/m 8  uitreiking eerste rapport 
ma 25 nov   1 t/m 8  rapportavond 
do 28 nov   1 t/m 8  rapportavond 
ma 2 dec   1 t/m 4  schoenzetavond, 18.00 uur 
do 5 dec   1 t/m 8  Sint Nicolaasviering 
do 5 dec   1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
vr 6 dec   1 t/m 8  aanvang lessen om 9.45 uur 
do 19 dec   1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
do 19 dec   1 t/m 8  kerstviering vanaf 18.00 uur 
vr 20 dec   1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
ma 23 dec t/m vr 3 jan  1 t/m 8  kerstvakantie 
 
Buitendag 
Op zondag 29 september jongstleden vond de jaarlijkse Buitendag plaats. Traditiegetrouw 
organiseerde de oudercommissie weer een gezellig uitstapje voor alle leerlingen van school en 
hun ouders. Dit maal in de bouwspeeltuin Maeterlinck. Het was een geslaagd uitje. Heel gezellig 
om erbij te zijn! Fijn dat we een oudercommissie hebben die deze uitjes voor de school en de 
leerlingen organiseert! Dank hiervoor.  
 
Remedial teacher afwezig 
De remedial teacher, mevrouw J. Koekoek-Wanner is op dit moment nog ziek. Het is nog niet 
duidelijk hoeveel tijd het herstel zal vergen. Gedurende haar afwezigheid zal zij door de heer 
H.C.A. Dusseldorp worden vervangen (vanaf maandag 4 november aanstaande).  
 
Wijziging gymtijden 
De gemeente Rotterdam heeft (na de herfstvakantie) het aantal uren in de gymzaal voor de 
Rotterdamse Schoolvereniging beperkt. We zijn derhalve genoodzaakt een wijziging in de 
gymtijden door te voeren; het aantal gymuren voor de onderscheidende groepen blijft hiermee 
gelijk.  
Met ingang van maandag 4 november aanstaande vervalt de reguliere gymles van groep 5 op de 
maandagen. Die wordt verplaatst naar de vrijdagen. 
Voor groep 6 geldt dat de gymles op de maandagen wordt verplaatst van 9.00 uur naar 8.45 uur. 
Dit houdt in dat de leerlingen van groep 6 door hun ouders bij de gymzaal aan de Molièreweg 
uiterlijk om 8.45 uur moeten worden gebracht. Overigens kunnen de leerlingen daar al om 8.30 
uur worden opgevangen door de vakleraar lichamelijke opvoeding. We begrijpen dat dit 
bezwaarlijk kan zijn, maar rekenen toch op uw aller medewerking.  
 
Aanvang en einde lessen 
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? De leerlingen dienen ook op tijd uit een 
wachtklas te worden opgehaald.  
 

 



 

 

Sint Nicolaasviering 
Op maandag 2 december aanstaande mogen de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 hun 
schoen zetten bij de haard in de speelzaal van de school. Zij worden om 18.00 uur in de school 
verwacht. Omstreeks 19.00 uur kunnen de leerlingen weer worden opgehaald. 
Op donderdag 5 december aanstaande zal Sint Nicolaas en zijn gevolg de school bezoeken. Op 
die dag gaan de leerlingen om 12.00 uur naar huis; op vrijdag 6 december aanstaande mogen zij 
een uurtje later op school komen, om 9.45 uur. 
 
Kerstviering 
Op donderdag 19 december staat de school in het teken van Kerstmis. In december 2019 wordt 
het keRstSchrijVen gepubliceerd, waarin alle details van de kerstviering staan.  
 
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.  

• 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/
http://www.rsv.nl/

