januari - februari 2020
Kalender januari-februari 2020
do 16 jan
vr 17 jan
1 t/m 4
do 23 jan
MR
do 30 en vr 31 jan
ma 3 feb
1 t/m 8
ma 3 feb
3 en 4
di 4 feb
1 en 2
do 20 t/m vr 28 feb
1 t/m 8
wo 4 mrt
1 t/m 8

open dag
vrije dag
verkiezingen
school gesloten wegens staking
start projectperiode
workshop op school (SKVR)
workshop op school (SKVR)
krokusvakantie
controle op hoofdluis

Opbrengst sponsorloop
Op vrijdag 20 december jongstleden, hebben de leerlingen meegedaan aan een sponsorloop
voor 3FM Serious Request. De opbrengst, € 4.336,80, is overgemaakt aan het Rode Kruis t.b.v.
de realisatie van psychologische hulp aan de slachtoffers en voorlichting met als doel
mensenhandel te voorkomen en te herkennen.
Projectperiode
Op maandag 3 februari aanstaande wordt gestart met de jaarlijkse projectperiode. Tot en met
vrijdag 14 februari aanstaande werken alle leerlingen aan een gezamenlijk thema. Ditmaal is het
thema Eurovisie Songfestival. De leerlingen van groep 4 voeren in het kader van het project een
musical op, Over de datum wordt u nog geïnformeerd. De voorstelling is niet toegankelijk voor
kinderen die de musical onder schooltijd op school zullen zien.
Verkiezingen medezeggenschapsraad
Voor de vacante zetel in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben zich drie
kandidaten gemeld. Het Reglement van de Medezeggenschap RSV-Zuid schrijft in zo’n situatie
verkiezingen voor. De verkiezing zal worden gehouden op donderdag 23 januari aanstaande. De
kiesgerechtigde ouders van leerlingen ontvangen voor 23 januari via de e-mailservice een
afdrukbaar stembiljet, met daarop de namen van de drie kandidaten en hun motivatie. Op
donderdag 23 januari is er een stembus op school aanwezig in de personeelskamer. Kiezers
kunnen zich daar laten registreren en het biljet in de stembus deponeren. Op school liggen ook
stembiljetten voor ouders die thuis het stembiljet niet hebben afgedrukt of vergeten zijn af te
drukken. Er kan op donderdag 23 januari worden gestemd van ’s ochtends 8.30 uur tot ’s
middags 16.30 uur.
Toestemmingsverklaring
Via de e-mailservice is 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 is een korte uitleg gegeven. Nog niet alle ouders hebben de verklaring
ingevuld en afgegeven. Als de school geen ingevulde toestemmingsverklaring van u terug
ontvangt, wordt dit beschouwd als het niet geven van toestemming. U wordt alvast bedankt voor
uw medewerking.
Parkeren
Van tijd tot tijd komen er klachten van buurtbewoners over de parkeeroverlast die zij bij het aanen uitgaan van de school ervaren. U wordt dringend verzocht niet dubbel te parkeren in en rond
de Cartesiusstraat.

Verlofaanvragen
In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail. De
aanvraag kan minimaal veertien dagen tevoren worden gericht aan mevrouw Y.C.A. Hermans,
hermans@rsv.nl. Vermeldt u in de aanvraag: naam van de leerling(en), groep waarin de leerling
zit en de reden van de aanvraag. Mevrouw Hermans zal per e-mail uw verlofaanvraag
beantwoorden. Zij 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.
Whatsappgroepen
Het is goed om u allen erop te attenderen dat de school niet communiceert met ouders van
leerlingen via whatsapp(groepen) of andere social media, zoals Facebook. Er wordt ook geen
enkele verantwoordelijkheid genomen voor de schoolgerelateerde inhoud die van tijd tot tijd
wordt verspreid via deze (door ouders gecreëerde en in stand gehouden) groepen en sites en we
zijn er ook niet op aanspreekbaar. De school communiceert alleen via de e-mailservice,
telefonisch, via het RondSchrijVen, per post en de site.
Korte berichten
• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2019 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.

