
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

januari-februari 2020 
 
Kalender januari-februari 2020 
di 14 jan       open dag  
do 16 jan   OC   verkoop gymkleding op de begane grond 
vr 17 jan   1 t/m 4  vrije dag 
ma 20 jan   6a en 6b  workshop op school 
do 23 jan   1a t/m 8a schaatsochtend 
vr 24 jan    3a   excursie naar de kinderboerderij 
do 30 en vr 31 jan    school gesloten wegens staking 
di 4 feb    1b t/m 8b schaatsochtend 
di 4 feb    muziek  verjaardag van mevrouw M. Pool 
wo 5 feb    6a   excursie naar de kinderboerderij 
vr 7 feb     3b   excursie naar de kinderboerderij 
di 11 feb    4b   excursie naar de kinderboerderij 
do 13 t/m wo 19 feb 1 t/m 8  themaperiode 
do 20 t/m vr 28 feb 1 t/m 8  krokusvakantie 
wo 4 mrt    1 t/m 8  controles op hoofdluis 
 
 
40 jaar bij de Rotterdamse Schoolvereniging 
In januari 1980 werd mej. L.G. Borst benoemd tot onderwijzeres op RSV III in Rotterdam-
Charlois. Het is nu januari 2020, veertig jaar later, en nog steeds is deze gewaardeerde en 
kundige onderwijzeres bij de Rotterdamse Schoolvereniging, alleen nu (via RSV II) op RSV I, 
beter bekend als RSV-Noord, aan de Schiedamsesingel en wordt zij hier op school mevrouw 
L.G. Rijnders-Borst genoemd. We zijn trots op haar en dat geldt zeker ook voor de (oud-) 
leerlingen die zij hier op school heeft lesgegeven in groep 3a. Die (oud-)leerlingen hebben haar 
op maandag 13 januari jongstleden verrast met een feestelijk onthaal en in de bloemetjes gezet. 
Mevrouw Rijnders is groot fan van Schotse folklore en op deze maandag was een heuse 
doedelzakspeler van de partij. Het werd een gezellige en mooie jubileumdag; tussen de middag 
werd iedereen in groep 3a ook nog op pannenkoeken getrakteerd.  
 
Privacy 
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.  
 
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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Tekenwedstrijd rectificatie 
Tijdens de kinderboekenweek vond de tekenwedstrijd in de groepen 1 tot en met 3 plaats. In het 
vorige RondSchrijVen werd vermeld dat in de groepen 2 de hoogste eer ging naar Sophie 
Leijten. Sophie had ook een heel mooie tekening gemaakt, maar de winnaar was Noor Hubers. 
 
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 2017, 2018 of 2019 
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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