
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
April/mei  2022 

 

Kalender april/mei 2022 
 

Do 7 april 
Woe 13 april 
Do 14 april  
Vrij 15 t/m ma 18 april 
Woe 20 april 
Ma 25 april t/m vrij 6 mei 
Di 10 mei 
Ma 16 t/m woe 18 mei 
Do 19 mei 
Ma 23 mei en woe 25 mei 
Di 24 mei 
Woe 25 mei 
Do 26 en vrij 27 mei 

5 en 6 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
2A en 2B 
1 t/m 8 
3A en 3B 
8A en 8B 
4A en 4B 
1 t/m 8 
1A en 1B 
5A en 5B 
1 t/m 8 

 
 

 De Doelen, 'De liefste wens’ 
Paasviering op school 
Studiedag, kinderen vrij 
Paasvakantie 
Juffendag 
Meivakantie 
Schoolreis 
Werkreis Ellemeet 
Schoolreis 
Schoolfotograaf 
Schoolreis 
Musical 
Hemelvaartvakantie 

 

Van de directeur 

Er is na de voorjaarsvakantie weer veel op school gebeurd. De leerlingen hebben hun 

tweede rapport meegekregen, een aantal leerlingen heeft meegedaan aan de 

Kangoeroewedstrijd, er is een werkreis geannuleerd én een nieuwe bestemming 

gevonden, er is afscheid genomen van onze vorige directeur (zie verder hieronder), de 

school is prachtig versierd in paassfeer, het team heeft extern een studiemiddag gehad, 

er is door de leerlingen hard gewerkt in de klassen, driftig verzonnen voor creatieve 

éénaprilgrappen, er zijn veel zonnige excursies geweest naar de kinderboerderij en de 

kleuters gingen naar het theater.   

Mooi om te zien hoe alles weer in beweging is en komt na de coronabeperkingen. Pas 

in de vierde week na de voorjaarsvakantie hadden we voor het eerst in lange tijd die 

week zonder zieke leerkrachten waar we al lang naar uitkeken.  

U ziet in de kalender hierboven dat ook de schoolreizen voor de verschillende groepen 

weer ingepland en besproken zijn, daarvoor kunt u binnenkort de factuur verwachten.  

Met de terugkeer van de zon zien we ook weer de zomerse outfits verschijnen. Dat is 

een vrolijk en kleurig gezicht, waarbij het fijn is als de kleding gekozen is met het oog op 

schoolbezoek in lijn met de stijl en sfeer van de RSV. Een (geheel of gedeeltelijk) 

ontbloot bovenlijf is niet toegestaan, ook niet buiten op het schoolplein of als het erg 

warm is in de klas. Uit hygiënische en veiligheidsoverwegingen raden we het dragen 

van teenslippers op school af.  

 

 

 

 



 

 

Terugblik afscheid van de heer P.O. Severin 

In de afgelopen periode nam de heer Severin afscheid als directeur van de Rotterdamse 

Schoolvereniging. Hieronder leest u zijn persoonlijke dank- en afscheidswoord. 

 

 

Beste jongens en meisjes, geachte dames en heren, lieve collega’s, 
 
Zo’n twee weken geleden werd ik uitgenodigd om op een ‘aardige manier’ afscheid te nemen van 
onze Rotterdamse Schoolvereniging na 30 jaar aan en met deze scholen verbonden te zijn 
geweest als onderwijzer en sinds 1997 als directeur. Deze aardige manier van afscheid nemen 
betekende driemaal een bijzonder en groot hartverwarmend afscheidsfeest.  
 
Op woensdag 16 maart werd ik op RSV-Noord onthaald. Het begon met een prachtig, persoonlijk 
en gevoelig afscheidslied op de trappen van de school, gezongen door de leden van de 
oudercommissie. Gevolgd door een tour langs alle klassen. In iedere klas was er een verrassing: 
een lied, een gedicht, een nostalgische leesles, wimpelzwaaien, tekeningen, afscheidsboekjes, 
wat al niet. Van verschillende ouders van leerlingen waren er attenties, lief geschreven 
boodschappen, enz. Het uitzwaaimoment op de trappen was wel een moment om bij stil te staan.  
 
RSV-Zuid was op woensdag 23 maart omgebouwd tot een zorginstelling met zorgzame en in alle 
opzichten herkenbaar gekostumeerde verpleegsters en lieve kinderen die zich over mij 
ontfermden met dans, musicalliedjes en heel veel chocolade om zo het vooruitzicht van een 
leven zonder RSV draaglijk te maken. Wat een geweldige belevenis was dat.  
 
Op zaterdag 26 maart was er een grote geanimeerde ontvangst in een mooie zaal van het 
Wereldmuseum, waarbij meer dan 120 collega’s, oud-collega’s (1997-2022), (oud)bestuursleden, 
oudercommissies, medezeggenschapsraden en andere genodigden bijeen waren gekomen. Er 
werden mooie en lovende woorden gesproken over mij en mijn tijd op de RSV door bestuur en 
(oud)collega’s. Hilarische persiflages op bewegend beeld en een heuse livecompilatie van vele 
acts, waarbij ik op Schoolfestivals en andere evenementen betrokken was, passeerden de revue. 
De vele persoonlijke berichten en attenties….. een mooi en onvergetelijk afscheid. En wat fijn om 
zo terug te kunnen kijken op de afgelopen 30 jaar.  
 
Via dit bericht wil ik alle jongens en meisjes, alle dames en heren, danken voor de grote eer die 
mij is bewezen. De Rotterdamse Schoolvereniging is het mooiste dat Rotterdam aan onderwijs 
heeft te bieden, dat blijkt nu ook wel weer.  



 
 
 
 
Tussen de vele reacties trof mij er één in het bijzonder…. 
 
Op een dag besluit de mier van huis weg te gaan. De achterblijvende dieren gaan allemaal 
anders met het vertrek van de mier om. De een wordt treurig, de ander gaat nóg meer eten, de 
derde raakt in paniek. Maar één ding staat vast: ze missen de mier ontzettend.  
De nerts vraagt zich af welke jas de mier bij zijn vertrek droeg. En het vuurvliegje denkt dat de 
mier helemaal niet weg is, maar uit is: ‘Iets binnen hem is uitgegaan en hij kan niet meer 
aangaan…. 
 
Ik wens alle kinderen, hun ouders en mijn lieve collega’s het allerbeste toe.  
 
Met een vriendelijke groet en met liefs,  
 
Per Severin.  

 

Paasviering 

Op woensdag 13 april wordt op school het paasfeest gevierd. Over het paasontbijt en de 

voorbereidingen daarop door uw kind thuis heeft u een mail ontvangen. We hopen op 

een gezellige viering. Een woord van dank aan alle ouders van de Oudercommissie is 

zeer op zijn plaats. Zij hebben de school uitbundig en vakkundig in de sfeer van Pasen 

versierd en daar hebben de leerlingen en wij als team van kunnen genieten.  

Vertrek vakdocent gymnastiek 

Helaas heeft onze vakdocent gymnastiek, de heer P. Karduks, laten weten dat hij per 1 

mei stopt met het geven van gymlessen op RSV-Noord en RSV-Zuid in verband met 

studie. We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe vakdocent gymnastiek. U kunt 

helpen door de vacature (in de bijlage bij dit RondSchrijVen) te delen in uw netwerk.  

 
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? 

 
 
 

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

http://www.rsv.nl/

