juni - juli 2020

Kalender juni - juli 2020
ma 8 t/m vr 12 jun
ma 8 jun
ma 15 jun
ma 15 jun
ma 29 jun
di 30 jun
ma 13 jul
vr 17 jul
vr 17 jul
ma 20 jul t/m ma 31 aug
di 1 sep

1 t/m 4
5 t/m 8
1 t/m 4
8
8
1 t/m 8
8
1 t/m 7
1 t/m 7
1 t/m 8

vrije dagen
heropening school met volledig bezette klassen
heropening school met volledig bezette klassen
theoretisch verkeersexamen
praktisch verkeersexamen
schoolfotograaf op school
afscheidsmusical (onder voorbehoud)
uitreiking eindrapport
school sluit om 12.00 uur
zomervakantie
140ste verjaardag van de school

Vertrek leraar
De leraar van groep 3, de heer F.S. Visser, heeft per 1 augustus aanstaande een benoeming
aanvaard bij een andere onderwijsstichting. Dat is natuurlijk heel jammer voor onze school, de
heer Visser zal als een goed leraar en prettige collega worden gemist. Zijn keuze wordt
gerespecteerd.
Volgend jaar treden twee nieuwe leraressen aan op RSV-Zuid. In groep 3 zal mevrouw M.
Koppers de leerlingen lesgeven; in groep 6 treedt mevrouw L. Juliana-Sloots aan.
Klasverdeling 2020-2021
In het schooljaar 2020-2021 zijn de klassen als volgt onder de leraren verdeeld.
1: mevrouw F. van Vliet
2: mevrouw M.I. Dusseldorp-de Barse
3: mevrouw M. Koppers
4: mevrouw M.V. Gadellaa en mevrouw C.S. Tertoolen-Willemstein (do en vr)
5: mevrouw S. de Kok-Hollanders
6: mevrouw L. Juliana-Sloots
7: de heer G.J. van den Biggelaar
8: de heer R.B.J. Waanders
Parttimer:
• mevrouw A.H.M. Kwaaitaal in de groepen 5 en 6
Zomervakantie
Vrijdag 17 juli aanstaande is de laatste schooldag van het schooljaar 2019-2020. De leerlingen
gaan dan om 12.00 uur al naar huis. De eerste zomervakantiedag is op maandag 20 juli
aanstaande. Op dinsdag 1 september aanstaande, precies op de dag dat de Rotterdamse
Schoolvereniging 140 jaar bestaat, om 8.45 uur gaan de schooldeuren weer open.

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.

Volledige heropening basisonderwijs
U heeft het vast al begrepen, met ingang van 8 juni aanstaande gaan de basisscholen weer
volledig open. Dat is natuurlijk heel fijn en hopelijk wordt een periode van niet of beperkt naar
school gaan afgesloten.
Nu zijn de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 juist in de week van maandag 8 juni vrij,
vanwege een schoolvakantie. Dus op maandag 8 juni aanstaande geldt de volledige opening van
de school alleen voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8; de leerlingen van de groepen
1 tot en met 4 worden vanaf maandag 15 juni aanstaande op school verwacht. Op de
Rotterdamse Schoolvereniging worden zoveel mogelijk bepalingen van het ‘protocol volledig
openen basisonderwijs’ en de algemene richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) in acht genomen. Wel is het zo dat op school de richtlijnen en regels niet als
een doel op zichzelf worden nagestreefd; het praktische, gezonde verstand prevaleert.
Het is misschien goed om een aantal zaken even op een rij te zetten.
• In de school houden personeelsleden 1½ m afstand tot elkaar en ook indien mogelijk tot de
leerlingen.
• De leerlingen behoeven geen 1½ m afstand in acht te nemen.
• Er wordt op toegezien dat de leerlingen meerdere keren per dag goed handen wassen.
• Er wordt op toegezien dat hoesten en niezen in de elleboog geschiedt. Er worden geen
handen geschud.
• Krukken, kranen, leuningen, schoolmeubilair, schoolmaterialen, enzovoorts worden
regelmatig gedesinfecteerd.
• Sportdagen, schoolreizen, excursies en naschoolse activiteiten zijn geannuleerd. Het
bedrag dat is gemoeid met geannuleerde schoolreizen wordt gecrediteerd; administratieve
afhandeling van deze creditering (en in sommige gevallen restitutie) neemt wat tijd in beslag;
we rekenen op uw begrip. Over de Vlielandreis wordt na 8 juni nog een besluit genomen; dan
weten we namelijk wat er wel of niet mogelijk is.
• De gymnastieklessen in de gymzalen zijn vooralsnog geannuleerd, hiermee wordt het
advies van de gemeente Rotterdam gevolgd.
• Tijdens de muzieklessen en in de klas mag worden gezongen en gebruik worden gemaakt
van het blaasinstrumentarium.
• De schoolmelkvoorziening wordt hervat vanaf maandag 8 juni aanstaande.
• De groepen 7 en 8 gaan ook op de dinsdagen en de donderdagen tot 15.00 uur naar school;
de wachtklassen komen te vervallen.
• Ouders, verzorgers en medewerkers van buitenschoolse en naschoolse opvang
mogen zich niet in het schoolgebouw en op het plein bevinden.
• Voortgangsgesprekken met ouders vinden uitsluitend telefonisch plaats. Ouders kunnen
een verzoek hiertoe plaatsen via een e-mail aan hermans@rsv.nl.
• Voorlopig gaat de school om 8.30 uur open om spreiding van de binnenkomst te
bewerkstelligen. Van de ouders wordt verwacht dat zij niet te lang rond de school blijven
staan en dat zij 1½ m afstand tot elkaar in acht nemen.
• De leerlingen van de groepen 1 en 2 komen via de zijpoort op het kleuterplein, alwaar de
lerares hen opvangt. Aan het eind van de schooldag lopen de leerlingen van de groepen 3
tot en met 8 zelfstandig naar buiten; de leerlingen van de groepen 1 en 2 worden door de
lerares naar buiten gebracht.
• Leerlingen met een neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, of koorts (>38 graden) blijven
thuis. Positief op corona geteste leerlingen blijven tenminste 7 dagen thuis en zieken uit. De
leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen 24 uur geen klachten heeft. Als
iemand in het huishouden van de leerling genoemde klachten heeft of op corona positief is
getest, gelden de (voorzorgs-)maatregelen ook. Neemt u in voorkomende gevallen contact
op met de school.
• Ook voor de leraren geldt dat zij bij klachten moeten thuisblijven. Vanuit school wordt erop
aangedrongen dat zij zich dan laten testen.
• Trakteren op verjaardagen: alleen in de klas zelf en verpakte versnaperingen.
• Met ingang van maandag 8 juni is de noodopvang niet meer beschikbaar.
• Ouders lichten buiten- en naschoolse opvang in over de eventuele wijzingen bij het
ophalen van een kind.

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.

