
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
januari en februari 2022 

 

 
Kalender januari en februari 2022 
 

 

Vrij 28 jan  
Vrij 11 feb  
Do 17 feb 
Vrij 18 feb 
 
Vrij 25 feb t/m vrij 4 
maart  
 

  6 
1 t/m 4 
5 
5 
 
1 t/m 8 
 

Bezoek aan de kinderboerderij 
Vrije dag onderbouw 
Bezoek aan de kinderboerderij 
Voorstelling SKVR in bibliotheektheater (onder 
voorberhoud) 
Krokusvakantie 
 

 

Nieuwe medewerker 

Na de kerstvakantie is er een nieuwe medewerker in dienst getreden op school. 

Mevrouw M. Deurloo-Hauck werkt in de functie van onderwijsassistent op 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in diverse klassen. Haar taken 

bestaan uit het begeleiden van kleine groepjes leerlingen en individuele 

leerlingen en het ondersteunen van de leerkracht bij alle voorkomende 

werkzaamheden in de klassen. 

Corona 

De online lesomgeving stond klaar, maar gelukkig konden we na de vakantie 

onderwijs geven op school en mochten we de leerlingen op 10 januari op school 

verwelkomen. 

De besmettingscijfers bieden helaas nog weinig ruimte om de gebruikelijke 

maatregelen te versoepelen, wel is er naar aanleiding van de persconferentie op 

14 januari jongsleden een belangrijke wijziging aangebracht in het 

quarantainebeleid vanwege het ontwrichtende effect van de tot dan toe geldende 

regels op de samenleving.    

Wijziging quarantainebeleid voor huishoud- en nauwe contacten: 

Huishoud- en nauwe contacten hoeven niet in quarantaine als zij:  

• meer dan 7 dagen geleden een boostervaccinatie hebben gekregen na een 

primaire vaccinatiereeks 

• minder dan 8 weken geleden een corona-infectie hebben doorgemaakt (dit is al 

het beleid en dit verandert niet).  

De GGD geeft aan dat zij tijd nodig hebben om de nieuwe regels te vertalen in 

de praktijk. Wanneer er aanvullende richtlijnen beschikbaar komen zullen we u 

daarover informeren. 

 



Zelftests 

Op vrijdagen geven we aan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zelftests mee. 

Het is de bedoeling dat de kinderen 2x per week thuis de zelftest doen. Voor de 

zekerheid, dus ook als zij geen klachten hebben. Dit advies geldt ook voor 

leerlingen die gevaccineerd zijn. 

 

Basisregels 

• In principe geen quarantaine voor de hele groep, bij drie of meer 

besmettingen is er altijd overleg met de GGD over de te volgen 

handelswijze. 

• Leerlingen met milde verkoudheidsklachten blijven thuis en moeten 

worden getest door de GGD. Als ze niet worden getest, blijven ze thuis tot 

ze minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. 

• Leerlingen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of 

hooikoorts zonder koorts en benauwdheid mogen naar school en/of 

opvang, Hier is geen verklaring van een arts voor nodig. 

• Leerlingen die recent (tot maximaal 8 weken terug) zijn hersteld van 

COVID-19 hoeven niet opnieuw getest te worden. Bij twijfel over de aard 

van de klachten blijven zij wel thuis. 

• Groepen en klassen blijven zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. 

• Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt een dringend advies om bij 

verplaatsing binnen de school een mondneusmasker te dragen, bij 

voorkeur medische mondkapjes van minimaal type ll. Stoffen of 

zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.  

Dit geldt ook voor alle medewerkers en professionals binnen de school. 

• Zo min mogelijk ouders en andere externen in de school. 

• Op school worden deuren en trapleuningen nog steeds ontsmet.  

• De deuren en ramen staan open om de lokalen goed te ventileren. Het is 

fijn als de kinderen een extra vest of trui bij zich hebben, zodat ze die aan 

kunnen trekken als het wat frisser wordt. 

 

Gratis openbaar vervoer 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar die in 

Rotterdam wonen een jaar lang gratis met het openbaar vervoer reizen. Het 

enige wat hiervoor nodig is, is een eigen persoonlijke OV-chipkaart. Als het 

straks weer mogelijk is om klassenuitjes te organiseren, maakt de school hier 

graag gebruik van. We willen u dan ook nadrukkelijk vragen om dit te regelen 

voor uw kind als u in Rotterdam woont. 

Aanvragen van het gratis vervoer met de RET kan al vanaf 1 december 2021 via 

de pagina gratis ov voor kinderen 

Factuur ouderbijdrage 

De komende week ontvangt u de factuur ouderbijdrage voor de eerste zeven 

maanden van dit kalenderjaar. Dat heeft te maken met de overstap op een ander 

facturatiesysteem dat per schooljaar factureert en dat gebruikt zal worden met 

ingang van het schooljaar 2022 - 2023. De factuur die u deze week ontvangt 

https://rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen


heeft betrekking op de periode januari t/m juli 2022 en heeft betrekking op 7/12 

deel van het jaar. De resterende maanden van het jaar zijn opgenomen in de 

nieuwe factuur die u ontvangt in september 2022 en die betrekking heeft op het 

gehele schooljaar 2022-2023. 

Ten behoeve van de communicatie met het nieuwe facturatiesysteem wordt u in 

het schrijven over de ouderbijdrage gevraagd uw e-mailadres aan te leveren. U 

kunt het betreffende formulier ingevuld aan uw kind meegeven en bij de 

leerkracht laten inleveren. 

 
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. Daarvoor 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 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 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 website van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl 

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

