juni - juli 2022

Kalender juni - juli 2022
wo 29 juni
ma 4 ju l
vr 8 jul
vr 8 jul
ma 11 jul t/m ma 22 aug
do 1 sep

1 t/m 8
ouders
8
1 t/m 7
1 t/m 7
1 t/m 7

afscheid mevrouw Hermans
afscheidsmusical
uitreiking eindrapport
school sluit om 12.00 uur
zomervakantie
142ste verjaardag van de school

Vertrek leraar/komst lerares en adjunct-directeur
De lerares van groep 3, mevrouw M. Koppers, heeft per 1 augustus aanstaande een benoeming
aanvaard als adjunct-directeur op RSV-Noord. Dat is natuurlijk heel jammer voor onze school,
mevrouw Koppers zal als een goede lerares en prettige collega op RSV-Zuid worden gemist.
Volgend jaar treedt een nieuwe lerares aan op RSV-Zuid. In groep 3 zal mevrouw A.VerheijFarkas de leerlingen lesgeven. Mevrouw G.M. van Büüren van Heijst zal mevrouw Y.C.A.
Hermans opvolgen als adjunct-directeur. Zij is al vele jaren werkzaam op RSV-Noord.
Klasverdeling 2022-2023
In het schooljaar 2022-2023 zijn de klassen als volgt onder de leraren verdeeld.
1: mevrouw F. van Vliet
2: mevrouw M.I. Dusseldorp-de Barse
3: mevrouw A. Verheij-Farkas
4: mevrouw F. Vellekoop
5: mevrouw E. Korporaal en mevrouw J.van de Nobelen
6: mevrouw A.H.M. Kwaaitaal
7: de heer G.J. van den Biggelaar
8: de heer R.B.J. Waanders
Zwangerschapsverlof
• mevrouw L.Juliana. Zij zal naar verwachting na de kerstvakantie ons team weer komen
versterken.
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.
Zomervakantie
Vrijdag 8 juli aanstaande is de laatste schooldag van het schooljaar 2021-2022. De leerlingen
gaan dan om 12.00 uur al naar huis. De eerste zomervakantiedag is op maandag 11 juli
aanstaande. Op dinsdag 23 augustus aanstaande om 8.45 uur gaan de schooldeuren weer
open.
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 wens ik u een fijne vakantie!

Korte berichten
• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2021 of eerder zijn
geboren, moeten nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij de
conciërge, mevrouw C.W.Pouwe.
• 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.
• Gymkleding, grijze sweaters en gymtassen zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge.
• In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail. De
aanvraag kan minimaal veertien dagen tevoren worden gericht aan mevrouw G.M. van
Büüren van Heijst vanbuuren@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 Büüren van Heijst
zal per e-mail 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.
Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging
www.rsv.nl.

