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Kalender december 2021 
 
Di 15 dec 

   
5B 

 
Help, de schatkist is leeg. Bezoek aan het 
Belasting- en Douanemuseum 

Do 23 dec  
Vr 24 dec            
Ma 27 dec t/m vr 7 jan 
Wo 14 jan  

  1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 4 

Kerstviering op school, reguliere schooltijden          
School sluit om 12.00 uur 
Kerstvakantie  
Vrije dag onderbouw 

     

     

     

 
Terugblik Sint-Nicolaasviering 
De aangescherpte coronamaatregelen zorgden voor een aangepaste Sint-Nicolaasviering. De 
Sint maakte gebruik van de moderne communicatiemiddelen om de kinderen toe te spreken met 
zijn grote boek erbij. De Pieten (uit eigen gelederen) maakten het feest compleet. De leerlingen 
in de groepen 5 t/m 8 hadden enorm hun best gedaan op prachtige surprises en gedichten.  
 
Kerstviering 
deze kan vanwege de aangescherpte maatregelen niet doorgaan zoals gepland. In een apart 
KerstSchrijVen informeren we u over de Kerstviering van dit jaar.  
 
Een goede buur(t)…. 
Het is een drukte van belang in de buurt rondom de school. Door sloop- en bouwwerkzaamheden 
staat de bereikbaarheid en veiligheid onder druk. Eind november heeft de wethouder van 
mobiliteit, Judith Bokhove, een bezoek gebracht aan de buurt om zich op de hoogte te stellen 
van de verkeerssituatie rondom de beide basisscholen. De half op de weg geplaatste hekken op 
de Schiedamsesingel aan de kant van de Zwartepaardenstraat veroorzaken onveilige situaties 
voor fietsers. De plaatsing van de hekken zal door de gemeente met de bouwondernemingen 
worden opgepakt. Voor de parkeervakken op dat deel van de Schiedamsesingel geldt tijdelijk 
een parkeerverbod om ruimte te creëren voor het verkeer. Helaas zien we daar vaak wel auto’s 
geparkeerd staan. Daardoor hebben onze fietsende kinderen geen uitwijkmogelijkheid bij 
tegenoverliggend verkeer. Hierbij dus een dringende oproep om niet in die vakken (of op de 
stoep) te parkeren. Het is voor de veiligheid van uw kinderen en die van andere ouders.  
Een ander punt is dat wij op regenachtige dagen klachten vanuit de buurt krijgen. Ouders en 
kinderen schuilen in de portieken van buurtbewoners wanneer het regent en de schooldeur nog 
niet open is. De kinderen klimmen in de hekjes en veroorzaken lawaai en overlast. Laten we erop 
letten een goede buur te zijn voor de buren rondom de school.  
 
Ouderbijdrage 
Vanwege de overstap op een ander facturatiesysteem verandert er iets in de facturering van de 
ouderbijdrage van het jaar 2022. Tot nu toe liep de facturering per kalenderjaar, met ingang van 
augustus 2022 zal de facturering per schooljaar gaan lopen.  
Voor het kalenderjaar 2022 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 832 per leerling. Bij de 
indexering van de ouderbijdrage wordt de consumentenprijsindex van het laatste volledig 
afgelopen jaar gehanteerd; dat was 1,3 % in 2020. De oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de indexering. 

 



De overstap op een ander facturatiesysteem betekent dat de factuur die u in januari ontvangt 
zeven van de twaalf maanden van het jaar zal bestrijken (januari t/m juli 2022).  
In verband met de onzekerheid over eventuele coronabeperkingen in het nieuwe jaar worden de 
werkreizen en schoolreizen nog niet gefactureerd, wel zal het bedrag voor de oudercommissie in 
rekening worden gebracht.  
In de loop van 2022 wordt u verder geïnformeerd over de nieuwe manier van factureren.  
 
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage 2021 voldaan. U wordt verzocht een en ander in uw 
administratie na te kijken.  
 
Kandidaat-bestuursleden gezocht 
Het bevoegd gezag van de Rotterdamse Schoolvereniging bestaat uit ouders die vrijwillig hun 
bestuurstaak uitvoeren. In de regel is het zo dat bestuursleden hun taak neerleggen als hun 
(laatste) kind van school gaat, of korte tijd daarna. Dat betekent dat er af en toe nieuwe 
bestuursleden nodig zijn om het bestuur op sterkte te houden. De komende tijd zal een tweetal 
bestuursleden zijn taak neerleggen. Vandaar dat we op zoek zijn naar kandidaat-bestuursleden, 
bij voorkeur met een financieel of onderwijskundig profiel, maar ook ouders met andere expertise 
zijn welkom. Denkt u dat u als bestuurslid een mooie bijdrage zou kunnen leveren aan de 
voortgang van het onderwijs op de RSV, meldt het dan aan mevrouw Van den Boogaart. Meldt u 
zich ook als u meer wil weten over de functie en de gevraagde tijdsinzet wil. 
 
Nieuws van de Gemeente Rotterdam: steunpakket en gratis OV voor kinderen van 4 – 12 
jaar 
 
Steunpakket 
Voor gezinnen die vanwege de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen stelt de 
gemeente Rotterdam een steunpakket ter beschikking. Zie de website van de gemeente om te 
zien of u daarvoor in aanmerking komt en hoe dat steunpakket aan te vragen: 
www.rotterdam.nl/extraatje010 
 
Gratis reizen met het OV voor kinderen in 2022 
Vanaf 1 januari 2022 reizen alle kinderen van 4 tot 12 jaar, die in Rotterdam ingeschreven staan, 
gratis met het openbaar vervoer in de stad. 
Rotterdam start in het nieuwe jaar met de proef ‘gratis OV voor kinderen’. Dit betekent dat alle 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een jaar lang gratis kunnen reizen met de 
vervoersmiddelen van de RET zoals de metro, tram en bus en de buslijn van EBS in Rozenburg. 
Om hier gebruik van te kunnen maken moet uw kind ingeschreven staan in Rotterdam. Het enige 
wat voor het gratis reizen nodig is, is een eigen persoonlijke OV-chipkaart. Daarmee kan het 
gratis reisproduct worden aangevraagd. Dat kan vanaf 1 december 2021 via de website  
www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen.  
Meld uw kind(eren) aan en reis vanaf 1 januari 2022 op een veilige, comfortabele en schone 
manier door de stad. En ontdek samen de leukste nieuwe plekken in Rotterdam! 
Met deze proef wil de gemeente Rotterdam het openbaar vervoer toegankelijker maken voor alle 
Rotterdamse kinderen. Zo wordt het openbaar vervoer voor gezinnen een aantrekkelijk alternatief 
voor de auto. Ouders met kind(eren) krijgen de mogelijkheid om op een veilige, comfortabele en 
schone manier van A naar B te reizen, zonder een parkeerplaats te hoeven zoeken.  
 
Hoe schaft u het gratis reisproduct aan? 
Vanaf 1 december 2021 kunt u het gratis reisproduct aanvragen via 
www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen. Hiervoor heeft uw kind een persoonlijke OV-
chipkaart nodig en DigiD nodig. Meer informatie over het aanvragen staat op de website. 
 
 
Dankwoord Toys ‘n Wrap 
IT’S A WRAP! 
Het Centrum Jeugd en Gezin heeft de afgelopen weken keihard gewerkt om al het ingezamelde 
speelgoed te sorteren én te tellen. 
Veel dank aan jullie want mede dankzij de inzameling dit jaar op de RSV kunnen we heel veel 
kinderen die het moeilijk hebben in Rotterdam blij maken tijdens de feestmaand december. Het 
CJG zorgt ervoor dat al dat mooie speelgoed precies op de juiste plek terecht komt. 
Heel veel dank ook aan alle ouders en kinderen die speelgoed hebben verzameld en ingeleverd! 
Hartverwarmend om te zien dat jullie, ondanks deze rare tijden, zo gul hebben gegeven.  
Dank en hopelijk tot volgend jaar! 
Stichting Toys ‘n Wrap 

http://www.rotterdam.nl/extraatje010
http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen
http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen


 
 
 
Korte berichten 

• Er zijn weer vulpennen te koop bij de administratie. Als u een nieuwe vulpen wilt 
kopen voor uw kind, doe dan € 12,50 in een envelop met de naam en klas van uw 
kind erop, Daarmee kan uw kind bij de administratie een Lamy vulpen kopen. Er zijn 
ook Lamy vulpennen voor linkshandigen. 

• 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 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. Dit geldt ook voor smartwatches. 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. 

 
 

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

http://www.rsv.nl/

