Mei-juni 2022

Kalender mei/juni 2022
di 24 mei
di 24 mei
do 26 t/m vr 27 mei
wo 1 juni
do 2 juni
ma 6 juni
di 7 t/m vrij 10 juni
do 9 t/m vrij 10 juni
wo 15 t/m vr 17 juni
vrij 24 juni
vrij 24 juni
di 28 juni

1 t/m 8
8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 en 2
1 t/m 8
1 t/m 4
5 en 6
7 en 8
1 en 2
3 en 4
8

schoolfotograaf aanwezig
oefenen praktisch verkeersexamen
vrije dagen i.v.m. Hemelvaart
speldag
activiteitendag
2de Pinksterdag
vrije dagen onderbouw
tweedaagse schoolreis naar het Archeon
meerdaagse schoolreis naar Heeg
schoolreis naar avonturenboerderij Molenwaard
schoolreis naar familiepark Drievliet
praktisch verkeersexamen

Parkeren
Van tijd tot tijd komen er klachten van buurtbewoners over de parkeeroverlast die zij bij het aanen uitgaan van de school ervaren. U wordt dringend verzocht niet dubbel te parkeren in en rond
de Cartesiusstraat.
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
• 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 mevrouw
Y.C.A. Hermans.
• Het is altijd leuk als leerlingen trakteren als ze jarig zijn. Ziet u erop toe dat de traktatie niet te
overdadig en niet te zoet is? De kinderen stellen een gezonde traktatie ook op prijs.
• Kinderen die onder schooltijd naar bijvoorbeeld een arts moeten, worden in de regel door de
ouders van school opgehaald. Van de leraren krijgen de leerlingen geen toestemming om
tussen 8.45 uur en 15.00 uur op eigen gelegenheid de school te verlaten.
• De leraren, ook die van de groepen 1 en 2, willen stipt om 8.45 uur beginnen met de lessen.
Een vriendelijk, doch dringend verzoek daarmee rekening te houden bij het naar school
brengen van uw kinderen. Overigens is het voor de leraar moeilijk met de les te beginnen als
een aantal ouders zich na 8.45 uur nog in de klas bevindt. Om te voorkomen dat elke dag
lestijd verloren gaat, doet u er goed aan, na het brengen van uw kind, de school voor 8.45
uur te verlaten. Let u er ook op dat uw kind om 15.00 uur wordt opgehaald?
• Gymkleding, grijze sweaters en gymtassen zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge.
Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging
www.rsv.nl.

