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Kalender juni-juli 2021 
 
ma 12 jul   8  afscheidsmusical voor vaders 
di 13 jul    8  afscheidsmusical voor moeders 
wo 14 jul   1 t/m 4  zomerfeest; spelletjes op het schoolplein 
vr 16 jul    2 t/m 8  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 7  zomervakantie 
di 31 aug   1 t/m 8  eerste schooldag 
wo 1 sep   1 t/m 8  141ste jaardag van de school 
 
 
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.  
 
 
Vertrek leraressen 
 
Volgend schooljaar zien we een aantal collega’s niet meer op school terug.  
De vaklerares voor handvaardigheid, mevrouw F. van Maaswaal-Kloen, zal gebruik maken van 
een regeling voor vervroegde pensionering. Het is nog niet duidelijk hoe haar opvolging wordt 
vormgegeven.  
De leraressen van groep 4, de dames C.S. Tertoolen-Willemstein en M.V. Gadellaa zullen we 
ook moeten missen.  
Mevrouw Gadellaa heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een katholieke basisschool elders in 
Rotterdam. Dat is natuurlijk fijn voor mevrouw Gadellaa, maar wij gaan deze enthousiaste 
lerares, die langer dan 20 jaar bij ons op school was, node missen.  
Mevrouw Tertoolen heeft het gezicht van onze school 30 jaar in belangrijke mate bepaald. Zij 
heeft full- en parttime gewerkt in voornamelijk onderbouwklassen. Zij zal gebruikmaken van een 
regeling voor vervroegde pensionering. Op de Rotterdamse Schoolvereniging kunnen we ons 
nog niet zo goed voorstellen dat een fijne en kundige collega als mevrouw Tertoolen binnenkort 
niet meer bij ons op school werkt.  
Over het afscheid van deze leraressen verneemt u nog.  
De vacatureruimte voor de klassen wordt voor een deel ingevuld door mevrouw F. Vellekoop. De 
formatie is op dit moment nog niet helemaal rond, dus over de klasverdeling berichten we u later.   
 
 
Cadeau oudercommissie 
 
De aanpassingen voor het speelplein zijn aangebracht. Het mooie cadeau van de 
oudercommissie is een succes. De leerlingen vinden de mogelijkheden die nu op het plein 
worden geboden geweldig leuk. Het ziet er ook allemaal heel gezellig uit. De leerlingen en de 
leraren willen de oudercommissie nogmaals hartelijk dank zeggen. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
Korte berichten 
 

• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2020 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/

