
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
november-december 2019 

 
Kalender november-december 2019 
wo 6 nov       school is gesloten vanwege staking 
do 7 nov     5 en 6  excursie naar De Doelen 
vr 8 t/m vr 15 nov   8a en 8b  week van de mediawijsheid 
vr 8 nov     1 t/m 4  vrije dag 
di 12 nov    3a en 3b  workshop op school 
di 19 nov    4a en 4b  workshop op school 
vr 22 nov    3 t/m 8  uitreiking eerste rapport 
di 26 nov    4a en 4b  surpriseavond (ouders) 
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 schooltijd om 9.45 uur 
do 19 dec    1 t/m 8  kerstviering op school 
do 19 dec    5a en 5b  ’s avonds uitvoering kerstvoorstelling 
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 
 
Kinderboekenweek, tekenwedstrijd, voorleeswedstrijd 
Tijdens de kinderboekenweek vond de tekenwedstrijd in de groepen 1 tot en met 3 plaats. Naar 
aanleiding van het boek IJsbeer in de tropen maakten de leerlingen van die groepen een mooie 
tekening. Een jury bestaande uit ouders van leerlingen en leraren bepaalden dat in de groepen 1 
Jules Beerenbroek won met zijn tekening. In de groepen 2 ging de hoogste eer naar Sophie 
Leijten. In de groepen 3 won Paul Wöber. 
 
In de groepen 4 tot en met 8 werd de traditionele voorleeswedstrijd georganiseerd. Een 
ingewikkeld schema met klasfinales, halve finales en uiteindelijk de grote finale in de aula leidde 
ertoe dat Sebas Wolff uit groep 8b zich voorleeskampioen van de Rotterdamse 
Schoolvereniging mag noemen. Hij mag volgens de landelijke reglementen namens de 
Rotterdamse Schoolvereniging deelnemen aan de lokale, de provinciale en landelijke rondes van 
de nationale voorleeswedstrijd. 
 
Sint Nicolaasviering 
Sint Nicolaas heeft vanuit zijn verblijfadres in Spanje laten weten dat een bezoek aan de 
Rotterdamse Schoolvereniging tot de mogelijkheden behoort. Helemaal met zekerheid kon nog 
niets worden gezegd, maar we gaan toch ervan uit dat de Sint met zijn gevolg op 5 december 
aanstaande hier op school zijn verjaardag viert. Dat gebeurt immers al sinds 1880.  
De leerlingen van de groepen 1 en 2 verwelkomen de Sint op feestelijke wijze in de aula op de 
derde verdieping. De leerlingen van de groepen 3 ondergaan op die dag een uitdagend 
pietencircuit in de gymzaal aan de Schiedamsevest. In de hogere groepen wordt Sint Nicolaas 
gevierd met surprises. De ouders van de leerlingen van de groepen 4 is gevraagd Sint Nicolaas 
te assisteren met het vervaardigen van de surprises op dinsdag 26 november aanstaande vanaf 
19.00 uur. Nadere berichtgeving hierover volgt nog. 
Dit alles betekent ook dat de school op 5 december om 12.00 uur sluit. Op donderdag 6 
december hoeven de leerlingen pas om 9.45 uur op school te zijn. 
 
Kerstviering 
Op donderdag 19 december aanstaande staat de Rotterdamse Schoolvereniging van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat in het teken van Kerstmis. De details volgen nog via het jaarlijkse 
keRstSchrijVen, dat na de Sint Nicolaasviering wordt gepubliceerd.  
 

 



 

 

 
 
 
Privacy 
Binnenkort wordt via de e-mailservice alle ouders gevraagd een toestemmingsverklaring te 
tekenen voor het delen van leerlinggegevens met derden en het publiceren en verspreiden van 
schoolgerelateerd beeldmateriaal (foto’s, schoolfotografie en video’s). Hiermee geeft de school 
gevolg aan het bepaalde in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de aan u 
op te sturen toestemmingsverklaring zal een korte uitleg worden gegeven. Er wordt nu alvast op 
gewezen dat als de school geen ingevulde toestemmingsverklaring van u terug ontvangt, dit 
wordt beschouwd als het niet geven van toestemming. U wordt alvast bedankt voor uw 
medewerking.  
 
Vertrek mevrouw De Kwaadsteniet  
Mevrouw M. de Kwaadsteniet heeft per 2 november aanstaande een benoeming aanvaard bij 
een andere organisatie binnen het stedelijk onderwijs van Rotterdam. Sinds 2005 heeft mevrouw 
De Kwaadsteniet op de beide RSV-scholen gewerkt in vrijwel alle groepen en is zij ook 
regelmatig ingezet als begeleider van individuele leerlingen of groepjes leerlingen in het kader 
van remedial teaching. 
Na het vertrek van mevrouw De Kwaadsteniet wordt in groep 1a op de donderdagen lesgegeven 
door mevrouw A.H.M. Kwaaitaal. Voor de eerste keer zal dat dan zijn op donderdag 7 november 
aanstaande. Mevrouw Kwaaitaal is al enige tijd werkzaam op RSV-Zuid en is dus bekend met de 
werkwijze van de Rotterdamse Schoolvereniging.  
 
Remedial teacher  
De remedial teacher, mevrouw J. Koekoek-Wanner, is weer voor een aantal uren per week aan 
de slag gegaan. Er wordt verwacht dat zij binnenkort al haar werkzaamheden oppakt.  
 
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.  
 
Korte berichten 

• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 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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