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Kalender april-mei 2021 
ma 26 apr    8a   verjaardag van de heer L.A. de Koning 
ma 26 apr    8b   verjaardag van de heer A.H.Q. Schoof 
di 27 apr t/m vr 14 mei 1 t/m 8  oranjevakantie 
ma 24 mei    1 t/m 8  vrije tweede pinksterdag 
di 25 mei    OC   verkoop gymkleding, nader bericht volgt 
wo 26 en do 27 mei  1 t/m 8  schoolfotograaf op school 
 
Controles op hoofdluis 
Na de oranjevakantie komen de controles op hoofdluis te vervallen. 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.  
 
Afwezige leraressen, vervanging, opvang van leerlingen thuis 
Op dit moment zijn er drie leraressen afwezig. Mevrouw J. Koekkoek-Wanner (remedial teacher) 
is herstellende van een operatie. Hopelijk zal zij na de oranjevakantie haar werkzaamheden weer 
geleidelijk aan oppakken. 
Mevrouw W.A. Teekens-Punt (groep 1a) is wegens ziekte afwezig. Het is nog niet duidelijk 
wanneer zij voldoende is hersteld en haar werkzaamheden weer kan oppakken.  
Mevrouw E.G. den Breeje-Houweling (groep 2b) is herstellende van een polsbreuk. Het herstel 
en de revalidatie nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Op zijn vroegst is er na de 
oranjevakantie zicht op terugkeer naar school.  
Het is helaas niet mogelijk om de afwezige leraressen volledig te vervangen. Het komt regelmatig 
voor dat een klas thuis moet worden opgevangen. Dat is natuurlijk heel zorgelijk en 
ongemakkelijk; er wordt van alles aan gedaan om dit tot een minimum te beperken.  
 
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.  
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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.  
 
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.  

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