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Kalender november-december 2020 
vr 27 nov    3 t/m 8  uitreiking eerste rapport 
vr 4 dec     1 t/m 8  Sint Nicolaasviering 
vr 4 dec     1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
do 17 dec    1 t/m 8  kerstviering 
vr 18 dec    1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
ma 21 dec t/m vr 1 jan 1 t/m 8  kerstvakantie 
 
Kinderboekenweek, tekenwedstrijd, voorleeswedstrijd 
Tijdens de kinderboekenweek vond de tekenwedstrijd in de groepen 1 tot en met 3 plaats. Naar 
aanleiding van het kinderboekenweekthema En toen…. maakten de leerlingen van die groepen 
een mooie tekening. Een jury bestaande uit leerlingen van de groepen 7 en 8 en leraren 
bepaalden dat in de groepen 1 Constance Blok won met haar tekening. In de groepen 2 ging de 
hoogste eer naar Julian Milani. In de groepen 3 won Louise Slotman. 
In de groepen 4 tot en met 8 werd de traditionele voorleeswedstrijd georganiseerd. Een 
ingewikkeld schema met klasfinales, halve finales en uiteindelijk de grote finale in de aula leidde 
ertoe dat Florine Noordhoff uit groep 4a zich voorleeskampioen van de Rotterdamse 
Schoolvereniging mag noemen. Noud van Delft uit groep 8b werd tweede en mag volgens de 
landelijke reglementen namens de Rotterdamse Schoolvereniging deelnemen aan de lokale, de 
provinciale en landelijke rondes van de nationale voorleeswedstrijd. 
In de aula was een beperkt aantal leerlingen aanwezig. De wedstrijd was in alle klassen via een 
livestreamverbinding te volgen.  
 
Sint Nicolaasviering 
De maatregelen die gelden rond het coronavirus hebben ook gevolgen voor de Sint 
Nicolaasviering op vrijdag 4 december aanstaande. Gebruikelijk was dat Sint Nicolaas altijd op 
een avond in november de hulp van de ouders van leerlingen van de beide groepen 4 inriep om 
mee te helpen spannende surprises te maken. Dat komt helaas te vervallen. Ook het traditionele 
Pietencircuit in de gymzaal kan geen doorgang vinden. Bij dit circuit is altijd een groot aantal 
ouders betrokken.  
Sint Nicolaas zelf heeft laten weten wel alles op alles te zetten om de school te bezoeken. Hoe 
dat allemaal in zijn werk gaat, houdt de goedheiligman nog even geheim.   
In de groepen 5 tot en met 8 wordt het sinterklaasfeest op de gebruikelijke manier met surprises 
gevierd.  
Op vrijdag 4 december aanstaande begint de school gewoon om 8.45 uur en eindigt om 12.00 
uur.  
 
Kerstmis 2020 
Op donderdag 17 december aanstaande staat alles op de Rotterdamse Schoolvereniging in het 
teken van Kerstmis. Ook bij de viering van het kerstfeest spelen de maatregelen rond corona ons 
parten.  
De traditionele kerstvoorstelling voor de leerlingen van de groepen 5 zal alleen door een beperkt 
aantal leerlingen op school bijgewoond kunnen worden. Onderzocht wordt in hoeverre de 
voorstelling via een livestreamverbinding bij u thuis kan worden gebracht.  
Het kerstbuffet krijgt ook een iets andere vorm.  
Over de details rond het kerstfeest wordt u in het keRstSchrijVen geïnformeerd. Dat komt half 
december uit.  
 
 

 



 

 

 
 
 
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 was de heer ir. Th.D.S. Feenstra aftredend en herkiesbaar. Voor 1 
november dienden zich geen verkiesbare tegenkandidaten aan. De bepalingen van het 
Reglement volgend, wordt de heer Feenstra geacht te zijn herkozen voor opnieuw een termijn 
van twee jaar.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage 2020 voldaan. U wordt verzocht een en ander in uw 
administratie na te kijken. Voor het kalenderjaar 2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld 
op € 822 per leerling. Elk kalenderjaar wordt de ouderbijdrage geïndexeerd. Hierbij wordt de 
consumentenprijsindex van de gezinsconsumptie van het laatste volledig afgelopen jaar 
gehanteerd; dat was in 2019 2,6%. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft 
ingestemd met de indexering.  
In januari ontvangen de ouders de schoolnota. Behalve voor de vrijwillige ouderbijdrage worden 
ook bedragen voor de werkreizen, de schoolreizen (€ 35) en de oudercommissie (€ 18,50) in 
rekening gebracht. 
 
Pensioen mevrouw Draisma 
Na 42(!) jaren heeft mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman afscheid genomen van de Rotterdamse 
Schoolvereniging. Zij maakte per 1 november jongstleden gebruik van een regeling voor 
pensionering. ‘Mejuffrouw Woerdeman’ begon in augustus 1977 als vaklerares lichamelijke 
opvoeding op de drie vestigingen van de Rotterdamse Schoolvereniging. Na de eeuwwisseling 
heeft zij als lerares voor verschillende groepen op RSV-Noord gestaan. Op woensdag 4 
november kwam mevrouw Draisma nog één keer op school, vergezeld door haar partner, al haar 
kinderen en kleinkinderen. Door alle klassen is zij vervolgens uitgezwaaid. Na schooltijd hebben 
de leraren en het bestuur officieel afscheid van haar genomen als lerares. Het is wel wennen dat 
mevrouw Draisma hier niet meer dagelijks op de werkvloer verschijnt. Misschien zien we haar 
nog af en toe eens terug om in te vallen als het nodig is.  
 
Controles op hoofdluis 
Na de herfstvakantie zijn de controles op hoofdluis komen te vervallen. Na de kerstvakantie zijn 
er evenmin controles. De maatregelen rond corona staan de reguliere controles in de weg. U 
wordt vriendelijk verzocht uw kind regelmatig op de aanwezigheid van hoofdluis en levende 
neten te controleren en, indien nodig, maatregelen te treffen.  
 
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. 
 
Adjunct-directeur 
De adjunct-directeur, heer A.H.Q. Schoof, heeft, spijtig genoeg, laten weten zijn taken als 
directielid per 1 augustus aanstaande neer te leggen. De heer Schoof is sinds 1997 onze 
adjunct-directeur geweest. Hij blijft wel aan de school verbonden als leraar. De schoolleiding 
heeft een procedure gestart om te komen tot adequate opvolging. U wordt over de uitkomsten 
hiervan geïnformeerd.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
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 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. 

• Krukken, 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 kleuterplein achter de school bevinden.  

• Voortgangsgesprekken met ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden in school 
plaatsvinden. Ouders kunnen een verzoek hiertoe plaatsen via een e-mail aan 
administratie@rsv.nl. Vanzelfsprekend kan ook een telefonisch onderhoud plaatsvinden, 
maar ook hiervoor moet een verzoek worden ingediend via een e-mail aan de administratie. 
Er wordt dan door de leraar via de schooltelefoon met u contact opgenomen. Het is niet 
mogelijk en niet toegestaan met leraren privé te appen, e-mailen of hen te bellen.  

• Voor de school wachten leerlingen en ouders ‘achter het muurtje’. 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 op het plein blijven staan en dat ook zij 1½ m afstand tot 
elkaar in acht nemen. 

• Ook de leerlingen van de groepen 1a, 1b, 2a en 2b mogen zelfstandig naar binnen lopen en 
naar het klaslokaal komen. 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.  

• 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 wijzingen bij het 
ophalen van een kind.  
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Schoolzwemmen 
Door de aanscherpingen van de coronamaatregelen zijn de Rotterdamse zwembaden gesloten; 
het schoolzwemmen in de groepen 4 en 5 is voorlopig geannuleerd.   
 
Behandeling leerlingen onder schooltijd 
Het komt regelmatig voor dat op initiatief van de ouders leerlingen onder schooltijd een therapeut 
of een deskundige bezoeken. Hiervoor moet verlof worden aangevraagd. In de meeste gevallen 
zal een dergelijke aanvraag niet worden gehonoreerd; afspraken met derden moeten buiten de 
schooltijden worden gemaakt.  
 
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?  

• 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. 

• Er zijn vulpennen verkrijgbaar bij de administratie. De pennen zijn op dit moment kosteloos.  
 

Bekijkt u ook de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl 
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