
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

juni-juli 2021 
 
Kalender juni-juli 2021 
 
do 8 jul     8b   afscheidsmusical 
vr 9 jul     8a   afscheidsmusical 
vr 16 jul     3 t/m 7  uitreiking eindrapport 
vr 16 jul     1 t/m 7  school sluit om 12.00 uur 
ma 19 jul t/m ma 30 aug 1 t/m 8  zomervakantie 
di 31 aug    1 t/m 8  eerste schooldag 
wo 1 sep    1 t/m 8  141ste jaardag van de school 
 
 
Vertrek leraren 
 
Al enige tijd geleden liet de lerares van groep 1a, mevrouw W.A. Teekens-Punt, ons weten dat zij 
met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik zal maken van een regeling voor vervroegde 
pensionering. Mevrouw Teekens is ruim 40 jaar in het onderwijs werkzaam geweest; de laatste 
periode bij ons hier op de Rotterdamse Schoolvereniging. We zullen deze kundige lerares hier op 
school enorm gaan missen, maar begrijpen haar keuze natuurlijk ook.  
 
Mevrouw M.M. Tuin-Kientz, de lerares van groep 8a/8b, onze lerares dansante vorming en 
motorisch remedial teaching, heeft een benoeming aanvaard bij het speciaal onderwijs in  
‘s-Gravenhage. Mevrouw Tuin is heel lang bij ons geweest; aanvankelijk als lerares lichamelijke 
opvoeding. Mevrouw Tuin zien we niet graag gaan, maar we begrijpen haar keuze. 
 
De heer L.A. de Koning, de leraar van groep 8a, aanvaardt een benoeming bij het voortgezet 
onderwijs buiten Rotterdam. De heer De Koning is een gewaardeerde en geziene onderwijzer. 
Iedereen wil natuurlijk dat hij bij ons blijft, maar we respecteren zijn keus voor een nieuwe 
uitdagende stap in zijn onderwijscarrière.  
 
De vaklerares voor handvaardigheid, mevrouw F. van Maaswaal-Kloen, zal gebruik maken van 
een regeling voor vervroegde pensionering. Mevrouw Van Maaswaal kennen we als een 
creatieve en gedreven lerares, die jarenlang ons team heeft versterkt.  
 
De lerares van groep 3b, mevrouw M. Noorlander, verhuist binnenkort naar Breda en heeft een 
benoeming aanvaard bij een basisschool aldaar. Zij heeft benadrukt dat ze onze school enorm 
zal gaan missen. En dat is natuurlijk wederzijds. 
 
Het is natuurlijk niet gemakkelijk om in deze tijden op korte termijn voor geschikte opvolging te 
zorgen. Wel is er al een lerares, mevrouw A.I. Roessingh, aangetrokken die komend schooljaar 
een kleutergroep zal leiden. 
 
We hopen dat voor het eind van het schooljaar de formatie weer op volle sterkte is. Over de 
klasverdeling ontvangt u nog bericht. 
 
 
Zomervakantie 
 
Op vrijdag 16 juli aanstaande, de laatste schooldag sluit de school om 12.00 uur. 
De zomervakantie is van maandag 19 juli tot en met maandag 30 augustus 2021. Op dinsdag 31 
augustus gaan de schooldeuren weer open voor de eerste schooldag. 

 



 

 

 
 
 
 
Adjunct-directeur 
 
Zoals al eerder gemeld, treedt de adjunct-directeur, de heer A.H.Q. Schoof, op 1 september 
aanstaande terug uit zijn functie. De heer Schoof zal aanblijven als leraar van groep 8b. Sinds 
1997 vormt hij samen met de heer Severin ‘de directie’ van de school aan de Schiedamsesingel. 
De heer Schoof heeft zijn functie als adjunct-directeur altijd nauwgezet en vanuit een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel uitgeoefend.  
De heer Schoof wordt in zijn functie opgevolgd door mevrouw N. van der Loos, die komend 
schooljaar deze functie zal combineren met het intern begeleiderschap. 
 

 
Korte berichten 

 
• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in, 2018, 2019 of 

2020 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.  

• 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. 

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

mailto:schoof@rsv.nl
http://www.rsv.nl/

