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Kalender oktober 2020 
di 1 sep     140ste verjaardag van de school 
do 15 okt  1 t/m 3  tekenwedstrijd 
do 15 okt  4 t/m 8  voorleeswedstrijd 
wo 14 okt  7 en 8  biscolair voetbaltoernooi (onder voorbehoud) 
ma 19 t/m vr 23 okt 1 t/m 8  herfstvakantie 
ma 2 nov  4  excursie naar theater Zuidplein 
vr 6 nov  1 t/m 4  vrije dag 
 
School bestaat 140 jaar  
Op 1 september 1880 opende mejuffrouw Aurelia Maria Hoitsema aan de Schiedamschen Singel 
de deuren van haar school voor uitgebreider lager onderwijs aan meisjes. Mej. Hoitsema kon 
toen niet bevroeden dat haar schooltje zou uitgroeien tot een onderwijsmonument in Rotterdam: 
de Rotterdamse Schoolvereniging. Op de eerste schooldag van dit schooljaar, dinsdag 1 
september 2020, bestond de school precies 140 jaar. De traditie wil dat de leerlingen op 1 
september worden getrakteerd op ijs. Vandaar dat op die dag voor de school een heuse ijscokar 
was opgesteld voor het gebouw. Alle leerlingen en leraren werden voorzien van heerlijk ijs.  
 
Wachtklassen  
Op maandag en donderdag zijn er wachtklassen ingericht voor leerlingen uit de groepen 1 tot en 
met 6, die moeten wachten op een broer of zus die in groep 7 of 8 zit en tot 15.30 uur 
schoolgaat. Hiervoor heeft u in voorkomende gevallen uw kind aangemeld. Er wordt op gewezen 
dat de opvang in een wachtklas niet vrijblijvend is. Het is niet toegestaan dat een leerling zonder 
opgaaf van redenen niet verschijnt in de wachtklas of zelf besluit bijvoorbeeld buiten te gaan 
spelen. De wachtklas is ook niet bedoeld voor leerlingen die incidenteel daarvan gebruik willen 
maken. Alleen de aangemelde leerlingen worden toegelaten. We willen te allen tijde de 
verantwoordelijkheid voor de aan- en afwezigheid van een leerling kunnen dragen en weten 
onder wiens of wier hoede een leerling is.  
 
Naschoolse activiteiten  
Na de herfstvakantie beginnen de naschoolse activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd 
tot de paasvakantie. 

• De vertellessen in de groepen 4, 5 en 6 worden op de dinsdagen van 15.00 tot 15.30 uur 
gegeven. Alle aangemelde leerlingen kunnen hieraan deelnemen. De activiteit is kosteloos. 
Er is een wachtklas beschikbaar.  

• De repetities van het RSV-schoolkoor vinden plaats op de maandagen van 15.00 tot 15.30 
uur. Alle aangemelde leerlingen zijn welkom. De activiteit is kosteloos. Er is geen wachtklas 
beschikbaar.  

• De schaaklessen worden gegeven door een schaaktrainer, de heer R. Lahaye. De lessen 
vinden plaats op de donderdagen van 15.00 tot 16.00 uur. In principe komen alleen de 
leerlingen van de groepen 6, 5 en 4 in aanmerking. Er is maar plaats voor 20 deelnemers. Er 
zijn meer aanmeldingen. De oudste leerlingen komen het eerst in aanmerking. Op die manier 
komt ook een wachtlijst tot stand voor het schaken. De ouders van de leerlingen die worden 
geplaatst in de schaaklessen, ontvangen binnenkort een definitief aanmeldingsformulier. 
Overigens zijn aan de schaaklessen € 100 aan kosten verbonden. Er is geen wachtklas. 

• De blokfluitlessen worden op donderdagen gegeven van 15.00 tot 15.30 uur. Alle 
aangemelde leerlingen kunnen worden geplaatst. De activiteit is kosteloos. Er is een 
wachtklas beschikbaar. 

 

 



 

 

 
 
Corona  
Zoals u weet, worden op de Rotterdamse Schoolvereniging zoveel mogelijk de algemene 
richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in acht genomen. Deze 
richtlijnen zijn veelal vervat in protocollen die speciaal voor het primair onderwijs zijn opgesteld. 
Wel is het zo dat op school de richtlijnen en regels niet als een doel op zichzelf worden 
nagestreefd; het praktische, gezonde verstand prevaleert.  
Leerlingen hoeven bij milde verkoudheidsklachten niet meer thuisgehouden te worden. 
Overigens krijgen ziek gemelde leerlingen niet standaard thuiswerk. Ze zijn immers ziek en 
kunnen dan thuis niet werken. Thuiswerk wordt alleen overwogen als leerlingen bv. langduriger in 
quarantaine zitten. Overleg met de leraar of intern begeleider kan dan tot een thuisprogramma 
leiden.  
Verder zien we in toenemende mate dat leraren met bijvoorbeeld milde verkoudheidsklachten 
zich uit voorzorg (moeten) laten testen en dientengevolge in afwachting van de testuitslag niet 
op school mogen verschijnen. Tot nu toe is het nagenoeg mogelijk geweest in deze context 
afwezige leraren te vervangen. Er wordt verwacht dat de komende periode de ‘corona-
gerelateerde’ afwezigheid van leraren vaker zal voorkomen. Het zal onmogelijk zijn in alle 
gevallen vervanging te regelen. U moet er ernstig rekening mee houden dat er van tijd tot tijd een 
klas naar huis moet worden gestuurd. De leerlingen moeten dan thuis worden opgevangen. We 
zullen er natuurlijk alles aan doen om dit tot een minimum te beperken. We rekenen op uw begrip 
in dezen.  
Op school wordt goed geventileerd. Dat betekent in onze situatie dat er meer dan anders ramen 
en deuren (tegenover elkaar) open staan. Tot voor kort was dat prima te doen, maar er wordt nu 
gemerkt dat leerlingen en leraren sneller last hebben van de lagere temperaturen en tocht. We 
raden de leerlingen en leraren aan zich sneller dan gewoonlijk te tooien in een warme trui of vest. 
Een sjaaltje kan ook een optie zijn.  
 
Het is misschien goed om een aantal zaken even op een rij te zetten.  

• In de school houden medewerkers 1½ m afstand tot elkaar.  

• De leerlingen behoeven onderling 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.  

• Deurkrukken, kranen, leuningen, schoolmeubilair, schoolmaterialen, enzovoorts worden 
regelmatig gedesinfecteerd.  

• Ouders, verzorgers en medewerkers van buitenschoolse en naschoolse opvang 
mogen zich niet in het schoolgebouw en op het schoolplein bevinden.  

• Voortgangsgesprekken met ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden in school 
plaatsvinden. Ouders kunnen een verzoek hiertoe plaatsen via een e-mail aan 
hermans@rsv.nl. Vanzelfsprekend kan ook een telefonisch onderhoud plaatsvinden, maar 
ook hiervoor moet een verzoek worden ingediend via een e-mail aan mevrouw Hermans. Er 
wordt dan door de leraar via de schooltelefoon met u contact opgenomen.  

• 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 school blijven staan 
en dat ook zij 1½ m afstand tot elkaar in acht nemen.  

• Positief op corona geteste leerlingen blijven thuis en zieken uit. De leerling mag pas weer 
naar school als hij/zij 24 uur geen klachten heeft. Als iemand in het huishouden van de 
leerling genoemde klachten heeft of op corona positief is getest, gelden deze (voorzorgs-) 
maatregelen ook. Neemt u in voorkomende gevallen contact op met de school.  

• Voor de leraren geldt dat zij bij (milde verkoudheids-) klachten moeten thuisblijven. Vanuit 
school wordt erop aangedrongen dat zij zich laten testen.  

• Trakteren op verjaardagen: alleen in de klas zelf en verpakte versnaperingen.  

• Ouders lichten buiten- en naschoolse opvang in over de eventuele wijzigingen bij het 
ophalen van een kind.  

 
Biscolair voetbaltoernooi (onder voorbehoud)  
Op woensdag 14 oktober aanstaande staat het biscolaire voetbaltoernooi voor de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 van RSV-Noord en -Zuid gepland. Het is nu al duidelijk dat er niet kan worden 
gevoetbald op het veld aan de Oldegaarde, vanwege de maatregelen die daar zijn genomen 
rond COVID-19. Er wordt bezien of het mogelijk is het toernooi indoor te laten plaatsvinden. U 
wordt op de hoogte gehouden.  



 

 

 
 
Verkiezingen oudergeleding medezeggenschapsraad  
Het zittingsjaar van de medezeggenschapsraadsleden loopt altijd van 1 januari tot 1 januari. 
Gebruikelijk is dat de helft van het aantal leden jaarlijks aftreedt en zich wel of niet verkiesbaar 
stelt. Dat geldt ook voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Daarin zitten twee 
ouders van leerlingen. Dit jaar is de mevrouw E. Yoralmaz aftredend en herkiesbaar. Natuurlijk 
kunnen ook andere kandidaten zich melden voor een zetel in de medezeggenschapsraad. 
Belangstellenden stellen zich kandidaat door voor 1 november aanstaande een e-mail 
(administratie@rsv.nl) te richten aan de voorzitter van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, de heer J.K. Koudstaal. Als er een of meer kandidaten zich melden, 
dan worden er in december verkiezingen uitgeschreven. De medezeggenschapsraad bestaat uit 
twee leraren en twee ouders die het schoolbestuur en de directie adviseren over voorgesteld 
beleid of moeten daarmee instemmen alvorens het kan worden vastgesteld. De gang van zaken 
is neergelegd in het Statuut Medezeggenschap RSV en het Reglement Gemeenschappelijke 
Medezeggenschap RSV en het Reglement Medezeggenschap RSV-Noord. Doorgaans vergadert 
de medezeggenschapsraad vijf keer per jaar met de medezeggenschapsraad van RSV-Zuid als 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarbij is ook de directeur aanwezig. 
 
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 e-
mailservice, 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. 

http://www.rsv.nl/

