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PopUpStore
vrije dag
excursie naar theater Zuidplein
schaatsbeurs van 12.00 tot 12.45 uur
musicalavond
uitreiking tweede rapport
kangoeroewedstrijd
schaatsdag in Dordrecht
rapportavond
excursie naar de kinderboerderij
excursie naar de kinderboerderij
rapportavond
optreden voor ouders tussen 19.00 en 19.30 uur
paasvoorstelling voor ouders (9.00 tot 9.30 uur)
paasviering
paasvakantie
studiedag
verjaardag van de meesters en juffen
oranjevakantie
controles op hoofdluis
sportdag

Pasen
Op woensdag 8 april aanstaande wordt op de Rotterdamse Schoolvereniging Pasen gevierd.
Een deel van de ochtend wordt doorgebracht in speeltuin Pascal aan de Pascalweg.
Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 19 maart aanstaande doen de rekenkanjers van onze school mee aan de
internationale kangoeroewedstrijd. Kangoeroe is met bijna 6.500.000 deelnemers in ruim 60
landen de grootste reken- en wiskundewedstrijd ter wereld. De deelnemers maken op nagenoeg
hetzelfde moment dezelfde opgaven. Aan de kangoeroewedstrijd doen leerlingen uit de groepen
3 tot en met 8 van het basisonderwijs en uit alle klassen van het voortgezet onderwijs mee.
Deelnemende leerlingen kunnen zich kwalificeren voor een finale in Amsterdam.
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.

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.
• 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.
• 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 emailservice, telefonisch, via het RondSchrijVen, per post en de site.

Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging
www.rsv.nl.

