
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
mei/juni  2022 

 

Kalender mei/juni 2022 
 

Do 19 mei 
Ma 23 mei en woe 25 mei 
Di 24 mei 
Woe 25 mei 
Do 26 en vrij 27 mei 
Ma 6 juni (2e 
pinksterdag) 
Di 7 t/m vrij 10 juni 
Woe 8 t/m vrij 10 juni 
Do 16 juni 
Woe 22 t/m vrij 24 juni 
Do 23 juni  
Ma 27 juni 

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

7A e 7B 
2A en 2B 
5A en 5B 

 
 

 Schoolreis 
Schoolfotograaf 
Schoolreis 
Musical 
Hemelvaartvakantie 
Vrij 
 
Vrije dagen onderbouw 
Werkreis 
Sportdag 

Werkreis 
Schoolreis 
Schoolreis 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt op maandag 23 en woensdag 25 mei op school. Het is 

afhankelijk van de planning van de fotograaf wanneer de portretfoto's en de groepsfoto's 

worden gemaakt. Vanuit school is aangegeven dat op maandag groep 1A en 2A als 

eerste gefotografeerd worden; op woensdag zijn de groepen 1B en 2B aan het begin 

van de dag aan de beurt. 

 

Sportdag 

Na twee jaar is het weer mogelijk om de RSV-sportdag te houden. De sportdag wordt 

gehouden op donderdag 16 juni. We verwachten alle leerlingen om 8.45 uur op het veld 

aan het Langepad, om 15.00 uur mogen de leerlingen daar worden opgehaald.  

Voor de sportdag zijn we op zoek naar begeleiders (vaders, moeders, opa’s, oma’s 

oudere broers of zussen) die het leuk vinden om een groepje leerlingen te begeleiden bij 

de sport- en spelactiviteiten op 16 juni. Met uw hulp maken we er een prachtige dag 

van.  

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind, we hopen op veel enthousiaste 

aanmeldingen.  

 

Onderhandelaarsakkoord cao Primair Onderwijs 
Het is goed nieuws voor het primair onderwijs dat eindelijk de loonkloof tussen docenten 

in het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Dit betekent helaas niet dat het 

lerarentekort nu meteen is opgelost, maar gelijke beloning is wel een belangrijke 

 



voorwaarde om het lerarentekort aan te pakken. Als u iemand bent, of kent, die 

overweegt een overstap naar het onderwijs te maken, gaan we graag met u in gesprek.  

 

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/

