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Kalender juni/juli 2022 
 
Ma 27 tot woe 29 juni 
Woe 29 juni 
Do 30 juni 
Vrij 1 juli 
Di 5 juli 
Vrij 8 juli  
Vrij 8 juli  
Ma 22 aug 
Di 23 aug 

5A en 5B 
1 t/m 8 
8B 
8A 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 

 
 

 Werkreis 
Sport- en speldag 
Afscheidsmusical  
Afscheidsmusical 
Afscheid mevrouw Rijnders 
Rapport 3 
School uit om 12.00 uur 
Studiedag, kinderen vrij 
Eerste schooldag 
 

Eind van het schooljaar 
Het is heel fijn nieuws om te kunnen melden dat na twee coronajaren dit jaar de 

geplande extra activiteiten wel door konden gaan. De uitgestelde musical van groep 5 

was het wachten meer dan waard. Op de activiteitendagen hebben de leerlingen 

kunnen genieten van diverse workshops, waar ze allerlei bijzondere technieken leerden. 

De school- en werkreizen zijn tot nu toe allemaal voorspoedig verlopen, mede dankzij 

de inzet en begeleiding van vele ouders. Nu kijken we nog uit naar de sport- en speldag 

op 29 juni, de werkreis van groep 5 en de afscheidsmusical van groep 8. De gemiddelde 

CITO-score die dit jaar in groep 8 is behaald is 544,4. 

Pensioen mevrouw L.G. Rijnders-Borst 
Aan het eind van dit schooljaar neemt mevrouw Rijnders afscheid van de RSV. Dat is 

een gevoelig verlies voor de school, maar we gunnen onze gewaardeerde collega 

uiteraard dat zij van haar pensioen kan gaan genieten. Gedurende meer dan 40 jaar 

heeft zij heel veel leerlingen in groep 3 leren lezen en schrijven, op een voortreffelijke 

wijze. Op dinsdagochtend 5 juli is er voor ouders gelegenheid mevrouw Rijnders de 

hand te drukken in de hal van de school, in de ochtend rondom het brengen van de 

leerlingen. 

Adjunct-directeur/interne begeleiding 
Mevrouw G.M. van Büüren van Heijst gaat helaas aan het eind van dit schooljaar RSV-

Noord verlaten. Zij blijft gelukkig wel werkzaam bij de RSV; na de zomervakantie gaat zij 

de functie van adjunct-directeur op RSV-Zuid vervullen. Mevrouw Van Büüren van Heijst 

heeft vakkundig en toegewijd onze school gediend in verschillende groepen en functies, 

zij zal gemist worden. In de afgelopen periode is een nieuwe adjunct-directeur 

benoemd. Het is mevrouw M.T.E. Koppers, momenteel werkzaam op RSV-Zuid. Zij zal 

na de zomervakantie op onze school de functie van adjunct-directeur vervullen, over de 

taakverdeling wordt u na de zomervakantie nader geïnformeerd.  
Onze intern begeleider, mevrouw N. van der Loos, is langdurig afwezig en het is op dit 

moment nog niet duidelijk wanneer zij haar werkzaamheden weer zal kunnen oppakken. 

Er wordt gewerkt aan een interim-oplossing voor de interne begeleiding wanneer blijkt 

dat haar herstel en terugkeer langere tijd nodig heeft.  

 



 

 

 

 

Personele bezetting schooljaar 2022-2023 

Klasverdeling 
groep 1a mevrouw A.I. Roessingh  
groep 1b mevrouw J.M. Schimmel  
groep 2a mevrouw J.C. Gooding-Smit en mevrouw M.I. Richel-de Leeuw 
groep 2b mevrouw E.G. den Breeje-Houweling 
groep 3a mevrouw E.J. de Groot 
groep 3b mevrouw S. Aaftink en mevrouw J. Koekkoek-Wanner 
groep 4a mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt  
                      mevrouw I. van den Donker op maandag en dinsdag (tweede helft  
                      van het schooljaar) 
groep 4b mevrouw M. Dominguez-Stryker Mars en mevrouw M. Groeneveld 
groep 5a mevrouw D.M. den Blaauwen en M. Groeneveld 
groep 5b de heer J.K. Koudstaal 
groep 6a de heer M.E. Ravenswaaij 
groep 6b mevrouw S.M. van Remmen 
groep 7a de heer L.A. de Koning 
groep 7b mevrouw M. Keetels 
                     mevrouw I. van den Donker op maandag en dinsdag (eerste helft  
    van het schooljaar) 
groep 8a de heer M.A. Broekhuizen 
groep 8b de heer A.H.Q. Schoof 
  

Vakleraren: 
de heer K. de Koning (gymnastiek) 
de heer M. van Berloo (handvaardigheid) 
mevrouw drs. M. Pool (muziek) 
dansante vorming wordt gegeven door vakdocenten van SKVR 
 
Overig: 
Directie         mevrouw C. van den Boogaart-Spruijt  
Adjunct-directeur                      mevrouw M.T.E Koppers 
Intern begeleider                  mevrouw N. van der Loos 
Remedial teacher                  mevrouw J.W. Koekkoek-Wanner  
Onderwijsassistent                 
de heer G.M. Looij, onderwijsassistent 
vacature onderwijsassistent 
Managementassistent           mevrouw M.M.L.C.T. Eyck 
Conciërge              mevrouw N. Hoveling-de Jong 
  

Rouw in de school 
In de afgelopen weken is een moeder uit de oudergroep van 1A na een korte, ernstige 

ziekte overleden. Dat is een groot verlies voor het betrokken gezin, waarmee van harte 

ons meeleven wordt betuigd. Uiteraard had dit impact op de gesprekken in groep 1A. 

We delen dit met u omdat dit mogelijk ook in andere groepen onderwerp van gesprek is 

geweest. 



 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Voor het kalenderjaar 2022 was de ouderbijdrage vastgesteld op € 832 per leerling. U 

heeft in januari een factuur gekregen voor de maanden januari tot en met juli 2022. 

Zoals aangekondigd zal de facturering vanaf dit nieuwe schooljaar niet meer per 

kalenderjaar maar per schooljaar plaatsvinden. In november volgt een nieuwe factuur 

voor het hele nieuwe schooljaar. Het bestuur heeft besloten eenmalig voor het 

schooljaar 2022-2023 geen indexering van de ouderbijdrage toe te passen. Behalve de 

vrijwillige ouderbijdrage worden ook bedragen voor de werkreizen, de schoolreizen (€ 

35) en de oudercommissie (€ 18,50) in rekening gebracht. 

Nieuw schooljaar 
Alle informatie over het nieuwe schooljaar kunt u weer vinden in de schoolgids 2022-

2023 die vanaf eind juni te vinden is op de website van de school. Namens het hele 

team van harte een mooie vakantie toegewenst. 

 

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, 2021 of 
2022 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/

