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Kalender november-december 2021 
ma 1 nov     7 en 8  Rotterdamse Schouwburg: ‘De Gouden Koets’ 
di 9 nov     5   Belastingmuseum: ‘Help, de schatkist is leeg’ 
do 11 nov    5A    Kinderboerderij De Bokkesprong 

6   Belastingmuseum: ‘Help, de schatkist is leeg’ 
vr 12 nov    6A   Kinderboerderij De Bokkesprong 
ma 15 nov    3   Feest in de klas (SKVR) 
di 16 nov    4   Feest in de klas (SKVR) 
do 18 nov    5B   Kinderboerderij De Bokkesprong 
vr 26 nov    3 t/m 8  uitreiking eerste rapport 

6B   Kinderboerderij De Bokkesprong 
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 
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 
bestaande uit leerlingen van de groepen 7 en 8 en de leraren bepaalde dat in de groepen 1 Vera 
Stappers won met haar tekening. In de groepen 2 ging de hoogste eer naar Luuk van Kan.  En in 
de groepen 3 won Capucine van Seumeren. 
In de groepen 4 tot en met 8 werd de traditionele voorleeswedstrijd gehouden, met voorrondes in 
de klassen en een spannende finale in de aula. Mia Vermeulen uit groep 7B mag zich 
voorleeskampioen van de Rotterdamse Schoolverenigingnoemen. Zij mag namens de 
Rotterdamse Schoolvereniging deelnemen aan de lokale rondes en maakt kans op meedoen in 
provinciale en landelijke rondes van de nationale voorleeswedstrijd. Het was heel fijn dat alle 
leerlingen er weer live in de aula bij mochten zijn.   
 
Sint Nicolaasviering 
De voorbereidingen zijn in volle gang, we hopen dat het Sint Nicolaasfeest dit jaar weer op de 
gebruikelijke wijze gevierd kan worden: met bezoek van de goedheiligman en zijn pieten.   
In de groepen 5 tot en met 8 wordt het Sint Nicolaasfeest op de gebruikelijke manier met 
surprises gevierd.  
Op vrijdag 3 december aanstaande begint de school gewoon om 8.45 uur en eindigt om 12.00 
uur. Op maandag 6 december begint de school een uurtje later, vanaf 9.30 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. 
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. 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.   
 
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. 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 is gemeld. 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. Behalve als zij een huisgenoot 
of contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel thuis. 

• 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. 
 
 
Inzamelactie 8 – 15 november RSV-Noord voor Stichting Toys ’n Wrap  

Met de feestmaand december voor de deur, zamelt de Stichting Toys ‘n Wrap traditiegetrouw  

zo-goed-als-nieuw speelgoed in met als doel dat dit terecht komt bij kinderen in en om Rotterdam 

voor wie het krijgen van een cadeau in de decembermaand niet vanzelfsprekend is.  

Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe u meedoet met deze 

mooie actie! 

 

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


 

 

 

Verkeersveiligheid rondom de school 
De verkeerssituatie rondom de school wordt er niet rustiger en veiliger op met de omvangrijke 
sloop- en bouwprojecten die in de nabije omgeving van de school plaatsvinden. Begin oktober 
was er een item over dit onderwerp in het nieuws van RTV Rijnmond met een leerling en ouder 
van onze school en een reactie van de directeur van Het Landje. Er is bij de mobiliteitswethouder 
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de leerlingen van de RSV en Het Landje. Ook 
zijn er regelmatig handhavers actief om gevaarlijke situaties te signaleren en te voorkomen.   
 
Bericht van de Oudercommissie 
De oudercommissie (OC) van de school is elk jaar betrokken bij de organisatie van diverse 
feestelijke activiteiten rondom de Dag van de Leraar, Sinterklaas, Kerst, Pasen en de sportdag. 
De OC-leden van de diverse subcommissies versieren met Sint, Kerst en Pasen de school en 
zorgen voor diverse versnaperingen. Ook regelt de OC de verkoop van de gymkleding. De leden 
doen dit in nauw overleg en samenwerking met de directeur en de leraren en ontvangen daarbij 
de hulp van andere ouders. 
 
De OC telt momenteel 20 leden maar er is altijd behoefte aan nieuwe aanwas! Vooral ouders van 
kinderen in de groepen 1 t/m 3 worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden als lid. Ook 
vaders zijn zeer welkom! U kunt contact met de OC opnemen via administratie@rsv.nl. U kunt 
daarbij aangeven welke subcommissie (Sint, Kerst, Pasen, etc.) uw voorkeur heeft. Verder heeft 
de OC altijd behoefte aan "hulptroepen"; ouders die (nog) geen lid willen worden maar wel 
incidenteel willen helpen met versieren en opruimen. 
 
- Namens de leraren hartelijk dank voor de mooie attentie de we mochten ontvangen op 

5 oktober, de Dag van de Leraar!  
 
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 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 wanneer ze toch hun mobiel in het zicht hebben. 
We constateren de laatste tijd een toename van smartwatches onder leerlingen. 
Aangezien met deze horloges ook gebeld en berichten verzonden kunnen worden 
geldt voor deze apparaten 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. 

• 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 Van der Loos, 
vanderloos@rsv.nl, Vermeldt u in de aanvraag: naam van de leerling(en), groep waarin de 
leerling zit en de reden van de aanvraag. Mevrouw Van der Loos zal per brief 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. 

• 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 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De Rotterdamse Schoolvereniging Noord zet zich dit jaar weer in voor Stichting Toys ’n Wrap 

 

Met de feestmaand december voor de deur, zamelt de Stichting Toys ‘n Wrap traditiegetrouw 

ieder jaar in november zo-goed-als-nieuw speelgoed in met als doel dat dit terecht komt bij 

kinderen in en om Rotterdam voor wie het krijgen van een cadeau in de decembermaand niet 

vanzelfsprekend is. Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) zorgt voor de verspreiding: zij weten 

namelijk als geen ander welke gezinnen deze cadeaus het hardst nodig hebben. 

 

Eén op de vijf kinderen in Rotterdam leeft in armoede. 17,5 procent van de Rotterdamse 

kinderen leeft in een gezin met een laag inkomen. Dit is ruim twee keer zoveel als gemiddeld in 

Nederland. Stichting Toys ‘n Wrap zet zich in om ervoor te zorgen dat deze kinderen uit regio 

Rotterdam tijdens de feestmaand december een cadeautje krijgen, een prachtig initiatief en 

helaas erg hard nodig. 

 

Een kleine moeite met grootse impact voor deze kinderen. Vorig jaar zijn er ruim 8.000 cadeaus 

ingezameld en verspreid. Bizar veel maar dat geeft wel aan dat er echt behoefte aan is! Dat zal 

dit jaar alleen maar meer zijn. 

 

Wij gaan meehelpen! 

In de week van 8 – 15 november gaan we op school inzamelen. 

 

Ga samen met je kind(eren) eens na in de kasten of er speelgoed, spelletjes of boeken 

ongebruikt liggen, die er nog zo mooi uitzien dat je ze aan je lievelings neefje of nichtje zou 

geven. 

Pak het gezellig samen met je kind(eren) in in doorzichtig folie (zodat Centrum Jeugd & Gezin 

kan zien  voor wie het een geschikt cadeau is). 



 

 

De kinderen nemen het in de week van 8-15 november mee naar school en leggen het op de 

tafel in de hal neer. 

 

Stichting Toys ’n Wrap zorgt ervoor dat deze cadeaus bij Centrum Jeugd & Gezin terecht komen 

op 15 november. 

 

*Voor het speelgoed geldt: 

• Het is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. 

• Speelgoed, puzzels, boeken, spelletjes 

• Speelgoed dat er nog zo goed uitziet dat je het aan je lievelingsneefje of nichtje zou geven 

• Uit hygiënisch oogpunt zamelen we alleen nieuwe knuffels in. 

• Meer dan één stuk mag natuurlijk ook. 

• Het is liefst al ingepakt in doorzichtig folie. 

 

www.toysnwrap.nl 

www.facebook.com/toysnwrap 

www.instagram.com/toysnwraprotterdam/ 
 
 
 
 

http://www.instagram.com/toysnwraprotterdam/

