februari/maart 2022
Kalender februari/maart 2022
Do 17 feb
Di 22 feb
Vrij 25 feb t/m vrij 4
maart
Ma 7 maart
Di 8 maart
Woe 16 maart
Do 17 maart
Vrij 18 maart
Ma 21 t/m vrij 25 maart

7 en 8
3A en 3B

Schaatsen
Feest in de klas

1 t/m 8
1A t/m 8A
1B t/m 8B
1 t/m 8
3 t/m 8
3 t/m 8
1 t/m 4
8A en 8B

Krokusvakantie
Gymkledingverkoop
Gymkledingverkoop
Afscheid leerlingen van de heer Severin
Rapport 2
Kangoeroewedstrijd
Vrije dag onderbouw
Werkreis naar Vlieland

Nieuwe richtlijnen RIVM
Na de persconferentie van dinsdag 15 februari breekt er een nieuwe periode aan
in het coronatijdperk. Alles gaat open, maatregelen verdwijnen of worden
dringende adviezen. Wat betekent dat voor ons als school?
Met ingang van vrijdag 18 februari:
-

-

-

Hoeven de leerlingen van groep 6 t/m 8 geen mondkapjes meer te dragen
in de gangen.
Wordt de 1,5 metermaatregel voor leerkrachten en ander
onderwijspersoneel losgelaten.
Mogen er weer ouders en externen in de school toegelaten worden. Wel
moeten mondkapjes en de 1,5 meter nog gehandhaafd worden. Dat heeft
als gevolg dat het nog niet mogelijk is dat ouders de leerlingen naar
binnen brengen aan het begin van de schooldag. Wel kunnen er
oudergesprekken op school gevoerd worden.
Mogen leerlingen van verschillende klassen weer gemengd worden. Na
de krokusvakantie worden de naschoolse lessen en de wachtklassen
weer gegeven.
Blijft het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en
onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen.
Gaan leerlingen en onderwijspersoneel vijf dagen in thuisisolatie bij een
positieve besmetting, en komen na vijf dagen weer naar school, mits 24
uur klachtenvrij.

Met ingang van 25 februari:
-

-

Is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat
het vanaf maandag 7 maart weer mogelijk is dat ouders van de leerlingen
van groep 1 en 2 hun kinderen naar binnen brengen aan het begin van de
dag. Vanaf groep 3 worden de leerlingen naar de klas gebracht als er een
bijzondere reden voor is. Gelet op de drukte in de gangen vragen we
ouders mondkapjes te dragen. Daarmee doen we alles wat kan om
besmettingen, en daarmee ziekte en uitval van lessen, zoveel als mogelijk
te beperken.
Blijven basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende
ventileren gelden.
Blijft het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en
onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen.
Gaan leerlingen en onderwijspersoneel vijf dagen in thuisisolatie bij een
positieve besmetting, en komen na vijf dagen weer naar school, mits 24
uur klachtenvrij.

Nieuwe leden Bestuur en GMR
Goed nieuws: een aantal ouders heeft gereageerd op de oproep in de vorige
nieuwsbrieven waarin aan u werd gevraagd om een rol in de GMR of het bestuur
van de school te overwegen. Dat heeft geresulteerd in de benoeming van
mevrouw E.J. Tillema-Klitsie als nieuw lid van het bestuur en van de heer N.G.M.
van Campen als lid van de oudergeleding van de GMR. Mevrouw Tillema-Klitsie
heeft een zoon in groep 2B en een dochter in groep 1B. De heer van Campen
heeft een dochter in groep 2B. Ouders die zich vrijwillig voor de school willen
inzetten zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de schoolorganisatie en
we zijn dan ook verheugd dat beide ouders dat op deze posities willen doen.
Veel plezier gewenst bij uw werk in de GMR en in het bestuur.
Gymkledingverkoop
Na de krokusvakantie organiseert de oudercommissie weer een
gymkledingverkoop. Voor de A-lijn is dat op maandag 7 maart (meteen na de
krokusvakantie) vanaf 8.45 uur. Voor de B-lijn is de verkoop op dinsdag 8 maart
vanaf 8.45 uur.
Voor de polo betaalt u € 15,00, voor de broek € 10,00, voor het gehele tenue dus
€ 25,00.
De gymkleding kan met pin betaald worden.
Directie
Afscheid leerlingen van de heer P.O. Severin
Vanwege de coronabeperkingen is er nog geen officieel moment geweest
waarbij de leerlingen afscheid konden nemen van de heer Severin. Met de
nieuwe versoepelingen komt die mogelijkheid er nu wel.
Op woensdag 16 maart zal de heer Severin op school zijn en krijgen de
leerlingen per groep de gelegenheid om op gepaste wijze afscheid te nemen van
de directeur die zo lang leiding heeft gegeven aan de Rotterdamse
Schoolvereniging.
Uitbreiding directie
De afgelopen tijd heeft corona veel impact gehad op de schoolorganisatie. Door
het tekort aan leraren voor vervanging van ziekte, isolatie en quarantaine was

het een grote en tijdrovende uitdaging om de lessen zo goed mogelijk doorgang
te laten vinden en uitval zoveel als mogelijk te beperken. Hopelijk zullen
coronaperikelen de komende maanden minder beslag leggen op mijn tijd, maar
het op peil houden van een goed en gekwalificeerd lerarenteam zal de komende
jaren een grote uitdaging blijven. In overleg met het bestuur is besloten de
directietijd uit te breiden zodat er naast de operationele taken meer tijd en ruimte
komt om de schoolorganisatie beleidsmatig en bestuurlijk goed aan te sturen.
Concreet betekent dat dat mevrouw Van Büüren van Heijst voor 2 dagen per
week aan de directie is toegevoegd.
Reminder formulier e-mailadres
Bij de factuur voor de ouderbijdrage vroegen we u om een e-mailadres aan te
leveren ten behoeve van de communicatie met het nieuwe facturatiesysteem
WIS-Collect. Veel ouders hebben dat laten inleveren, wanneer u dat nog niet
heeft gedaan kunt u het betreffende formulier ingevuld aan uw kind meegeven
en bij de leerkracht laten inleveren.
Pensioen
De leerkracht van groep 3A, mevrouw L.G. Rijnders-Borst, zal aan het eind van
dit schooljaar de Rotterdamse Schoolvereniging gaan verlaten. Zij gaat dan van
een welverdiend pensioen genieten. We zullen te zijner tijd hier uitgebreider
aandacht aan besteden. De werving voor een nieuwe leerkracht wordt zo
spoedig mogelijk opgestart.
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 2019, 2020
of 2021 zijn geboren, kunnen nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te
verkrijgen bij de administratie.
• Kinderen mogen in noodzakelijke gevallen vanuit school telefoneren, nadat zij
toestemming hebben gekregen van één der leerkrachten. 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 email. 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 website van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl

