
Geachte dames en heren,  
 
Heropening scholen 
 
Op onze beide scholen zien alle leraren ernaar uit uw kind weer te ontvangen. We zijn blij dat de 
lessen weer beginnen, zij het aanvankelijk nog enigszins beperkt. Voor de oranjevakantie ontving u 
informatie over hoe de heropening van de scholen plaatsvindt. Het is misschien goed naar die e-mails 
te verwijzen. Deze e-mails staan ook op de weblocatie, www.rsv.nl, onder communicatie, circulaires.  
 
Ter herinnering en zeker ook aanvullend beveel ik u aan goede nota te nemen van het navolgende.  
 
Algemeen 

• De beide scholen van de Rotterdamse Schoolvereniging gaan vanaf maandag 11 mei, na de 
oranjevakantie, voor de leerlingen beperkt open. 

• De leerlingen worden onderwezen in voor de helft bezette groepen. Er is op de scholen geen 
fysieke mogelijkheid en ook geen personeel om alle leerlingen elke dag in ‘verdeelde’ groepen te 
laten verschijnen. De leerlingen komen derhalve vanaf 11 mei om de dag. De groepen op RSV-
Noord en -Zuid zijn intussen in tweeën verdeeld. In ieder geval zo, dat broers en zussen in 
verschillende groepen op dezelfde dagen schoolgaan, dat leek ons voor de ouders in ieder geval 
wenselijk en praktisch. Verzoeken om de indeling aan te passen, konden helaas niet worden 
gehonoreerd.  

• De bekende opvangleerlingen worden desgewenst elke dag toegelaten. Deze opvangleerlingen 
volgen de ene dag de reguliere les en de andere dag maken zij op school het thuiswerk. 

• De ene helft van een klas komt naar school op 
maandag, woensdag, vrijdag, dinsdag, donderdag, maandag, enz. 
De andere helft op 
dinsdag, donderdag, maandag, woensdag, vrijdag, dinsdag, enz. 
In een eerdere e-mail is de verdeling van de groepen bekend gemaakt. Deze e-mail is ook terug 
te vinden op de weblocatie, www.rsv.nl, onder communicatie, circulaires. 

• De schooltijden blijven ongewijzigd van kracht, met dien verstande dat er tijdelijk in de groepen 7 
en 8 niet tot half vier wordt doorgewerkt; de wachtklassen worden tot nader order geannuleerd, 
alsmede andere naschoolse activiteiten, voor zover die nog van toepassing zijn (schaken 
bijvoorbeeld). 

• De deuren van de scholen gaan tijdelijk om 8.30 uur open. De leerlingen van de groepen 3 tot en 
met 8 kunnen dan, meer dan normaal, gedoseerd binnen komen. De kleutergroepen worden voor 
8.45 uur tussen ‘het muurtje’ en de schooldeur door de lerares verzameld en opgehaald. 

• Na binnenkomst in de klas, geldt voor alle leerlingen: handen wassen. Vòòr vertrek uit de klas 

geldt ook: handen wassen. Kleuterklassen worden door de leraressen naar buiten gebracht, ook 

eerst handen wassen in de klas. Voor en na de pauzes geldt een vergelijkbaar ritueel. Onder 

meer de deurknoppen, kranen, fonteinen enz. worden gedurende de dag door de conciërges extra 

gedesinfecteerd. In de groepen wordt desinfectiemateriaal gebruikt. 

 

Ziek 

Kinderen die ziek zijn, koorts hebben, snotterig zijn, enz. moeten samen met schoolgaande broers en 

zussen worden thuisgehouden. Ook als andere gezinsleden grieperig zijn, worden leerlingen 

thuisgehouden. 

 
Bezetting personeel 

• Mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman (groep 4a) en de heer R.T. Creemers (lichamelijke 

opvoeding) zijn voorlopig afwezig. 

• Mevrouw M. Pool (muziek) hervat haar lessen met ingang van woensdag 13 mei aanstaande. 

• De gym- en zwemlessen komen in ieder geval tot 1 juni aanstaande te vervallen, de danslessen 

gaan gewoon door.  

• In groep 1a staat mevrouw M.M. Dominguez Stryker-Mars op de donderdagen voor de klas, 

omdat A.H.M. Kwaaitaal elders is ingezet. Op de andere dagen staat mevrouw W.A. Teekens-

Punt voor de klas.  

• In groep 2a staat mevrouw J.M. Gooding-Smit fulltime voor de klas, omdat mevrouw M.M. 

Dominguez Stryker-Mars elders is ingezet. 
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• In groep 2b staat tot 1 juni mevrouw E.G. den Breeje-Houweling fulltime voor de klas, omdat 

mevrouw S. Aaftink elders is ingezet. 

• In 4b staat mevrouw S. Aaftink voor de klas, alleen op de woensdagen staat mevrouw M.M. 

Dominguez Stryker-Mars er.  

 

Afstand 
Personeel bewaart afstand tot elkaar, ook in de personeelskamers. 
 
Schoolfotografie 
De schoolfotografie wordt, indien mogelijk, uitgesteld of anders geannuleerd. 
 
Vakantie 
Het vakantierooster en extra vrije dagen (groepen 1 tot en met 4) voor leerlingen blijven van kracht; 
het vakantieverlof voor het personeel blijft ook gelden. 
 

Schoolmelk 

Tot in ieder geval 1 juni aanstaande wordt er geen schoolmelk geleverd. Als na 1 juni de leerlingen 
weer allemaal op elke dag schoolgaan, dan wordt er wel weer geleverd. Kosten van niet geleverde 
melk wordt door Campina gerestitueerd aan ouders.  
 

Gesprekken 

Ouders mogen voorlopig het schoolgebouw niet betreden. Collega’s kunnen uitsluitend telefonisch 

een voortgangs- of ander gesprek voeren met ouders. Zij gebruiken daartoe de schooltelefoon. 

Ouders kunnen natuurlijk ook om een telefonisch gesprek verzoeken. U kunt de school bellen voor 

een afspraak.  

 

Verjaardagen 

Leerlingen die jarig zijn, mogen trakteren, voorlopig alleen een voorverpakte traktatie. Een traktatie 

mag worden achtergelaten voor de volgende dag voor de klasgenoten, die niet aanwezig zijn. 

Desgewenst kan de traktatie door de leraar worden meegegeven naar huis. De klassen rondgaan 

wordt voorlopig niet toegestaan. 

 

Luizencontrole 

De controles op hoofdluis vinden voorlopig niet plaats.  

 

Opvang onder schooltijd 

Op de dagen dat leerlingen niet schoolgaan is, op de bekende voorwaarden, opvang mogelijk. 

Vermoedelijk gelden de lijsten die voor de vakantie waren opgesteld. Opvang geschiedt in de groep; 

betreffende leerlingen werken dan aan het thuiswerk 

 

Reguliere kinderopvang na schooltijd 

Ouders lichten zelf de organisaties voor naschoolse kinderopvang in over eventuele wijzigingen en 

bijzondere situaties.  

 

Schoolreis 

School- en werkreizen zijn tot 1 juni geannuleerd. Daarna zijn de mogelijkheden waarschijnlijk heel 

beperkt. U wordt hierover nog geïnformeerd. 

 

Sportdagen 

De sportdagen zijn geannuleerd.  

 

Ik hoop dat we zo aan alles hebben gedacht. Ik wens u nog een goed weekeinde toe. Blijf gezond en 

tot snel in of bij de school.  

 

Met een vriendelijke groet,  

 

P.O. Severin, directeur.  


