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Kalender november-december 2021 
wo 3 nov    1 t/m 8   controle op hoofdluis 
vr 5 nov     1 t/m 4  vrije dag onderbouw 
di 9 nov     7   bezoek aan de kinderboerderij 
wo 10nov    3 en 4  workshop ‘gewoon anders’ SKVR 
di 16 nov    8   bezoek aan de kinderboerderij       
di 23 nov    1 t/m 4  schoenzetmiddag         
vr 26 nov    3 t/m 8  uitreiking eerste rapport 
do 2 dec     1 t/m 8  rapportavond           
vr 3 dec     1 t/m 8  Sint Nicolaasviering 
vr 3 dec     1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
ma 6 dec    1 t/m 8  school begint om 9.45 uur 
di 7 dec     1 t/m 8  rapportavond 
do 23 dec    1 t/m 8  kerstviering 
vr 24 dec    1 t/m 8  school sluit om 12.00 uur 
ma 27 dec t/m vr 7 jan 1 t/m 8  kerstvakantie 
 
Kinderboekenweek, tekenwedstrijd, voorleeswedstrijd 
‘Jij kan worden worden wat je wil…’ Dit aanstekelijke lied klonk een week lang enthousiast vanuit 
alle groepen van de school tijdens de kinderboekenweek over het boeiende thema: ‘Beroepen’. 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 maakten een mooie tekening over hun droomberoep. Een jury 
bepaalde dat in groep 1 Céline Ramkhelawan won met haar tekening. In groep 2 ging de hoogste 
eer naar Olivia Nicolic. In de groep 3 won Finn Ferket. 
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 het speellokaal 
leidde ertoe dat Eliza Muntslag uit groep 7 zich voorleeskampioen van de Rotterdamse 
Schoolvereniging mag noemen. Zij mag namens de Rotterdamse Schoolvereniging deelnemen 
aan de lokale, (en mogelijk) de provinciale en landelijke rondes van de nationale 
voorleeswedstrijd.   
 
Sint Nicolaasviering 
De voorbereidingen zijn in volle gang, we hopen dat het Sint Nicolaasfeest dit jaar weer op de 
gebruikelijke wijze kan worden gevierd, namelijk met een bezoek van de goedheiligman en zijn 
pieten.   
In de groepen 5 tot en met 8 wordt het Sint Nicolaasfeest op de gebruikelijke manier gevierd. De 
leerlingen trekken lootjes en maken een surprise voor een klasgenoot.  
Op dinsdag 23 november wordt in de groepen 1 t/m 4 een ‘schoenzetmiddag’ gehouden. De 
leerlingen brengen daarvoor op maandag 22 november een schoen mee naar school. 
Op vrijdag 3 december gaan de leerlingen om 12.00 uur naar huis. Op maandag 6 december 
begint de school een uurtje later, vanaf 9.35 uur is de deur open, om 9.45 uur starten de lessen. 
 
Kerstmis 2021 
Op donderdag 23 december aanstaande staat alles op de Rotterdamse Schoolvereniging in het 
teken van Kerstmis. De school sluit om 12.00 uur, de leerlingen worden om 18.00 uur weer op 
school verwacht voor de kerstviering. 
Op vrijdag 24 december sluit de school om 12.00 uur. 
In een volgend RondSchrijVen (KerstSchrijVen) volgt meer informatie over de kerstviering. 
 
 

 



 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage 2021 voldaan. Wellicht is het aan uw aandacht 
ontsnapt. U wordt verzocht een en ander in uw administratie na te kijken.  
 
Afscheid van de heer Severin 
In de week van 22 november wordt er officieel afscheid genomen van de heer P.O. Severin die 
gedurende 25 jaar directeur van de Rotterdamse Schoolvereniging was en leiding heeft gegeven 
aan de scholen RSV-Noord en RSV-Zuid. 
 
Lessen lichamelijke opvoeding op vrijdagen 
De leraar lichamelijk opvoeding, de heer P. Karduks, is tot april 2022 op de vrijdagen afwezig. De 
lessen worden tot de kerstvakantie op een andere manier ingevuld. De Stichting Kunstzinnige 
Vorming te Rotterdam (SKVR) verzorgt lessen met als hoofddoel kunst- en culturele educatie in 
verschillende disciplines. Een docent van de SKVR is reeds begonnen met het geven van 
danslessen aan de leerlingen van de groep 3 t/m 8. Verschillende stijlen zullen aan de orde 
komen. 
 
Wachtklassen 
Op dinsdagen 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. De opvang in een 
wachtklas is niet vrijblijvend. 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. 
 
Corona 
We hebben te maken met oplopende besmettingscijfers en dat merken we ook op onze scholen. 
Op advies van de GGD gaan er geen klassen meer in quarantaine. Via de e-mailservice wordt u 
ervan op de hoogte gebracht als er een positieve besmetting in een groep gemeld is. Op school 
hebben we de routine van ontsmetten van deuren en trapleuningen weer opgepakt. Goede 
ventilatie kan het risico van verspreiding van COVID-19 in binnenruimten verkleinen, daarom 
wordt er in alle klassen nog steeds lesgegeven met open deuren en ramen. Het is fijn als uw kind 
in deze wintermaanden een warme trui of warm vest op school heeft om aan te trekken als het 
koud wordt in het klaslokaal. 
 
Voor de volledigheid geef ik hierbij de actuele RIVM-richtlijnen weer:  
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

• Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische 
luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 

• Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. 

• Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot 
ze de uitslag hebben. 

• Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij 
zwaardere klachten. 

• Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft. 

• Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona of 
als zij op de basisschool of de kinderopvang contact hadden met iemand met 
corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of 
medewerker hoeven niet in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel 
klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  

• Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij 
niet thuis te blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad 
met iemand met corona. 

• Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs


 

 

Telefoons/smartwatches 
We constateren de laatste tijd dat leerlingen smartwatches dragen op school. Met deze horloges  
kan worden gebeld en berichten verzonden. Voor deze apparaten geldt hetzelfde als voor 
mobiele telefoons; ze zijn op school niet toegestaan. Leerlingen die deze smartwatches toch op 
school hebben, riskeren inbeslagname. Ouders kunnen in beslag genomen devices ophalen bij 
de leerkracht van hun kind. 
 
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. 

• 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 mevrouw 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. Het bepaalde in de leerplichtwet is leidend. Er 
wordt op aangedrongen verlofaanvragen tot een minimum te beperken; het is belangrijk dat 
de leerlingen niet verzuimen. 
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