
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

augustus/september 2022 
 
 
 
Kalender september/oktober 2022 
do 1 sep    142ste verjaardag van de school 
ma 5 sep  1, 2, 5, 6 informatieavond groepen 1, 2, 5 en 6  
di 6 sep   3, 4, 7, 8 informatieavond groepen 3, 4, 7 en 8  
vrij 23 sep  1 t/m 4   vrije dag onderbouw 
wo 5 okt  leraren  dag van de leraar 
wo 5 okt  1 t/m 8  start kinderboekenweek 
wo 12 okt  7 t/m 8   biscolair voetbaltoernooi 
do 20 okt  1 t/m 3   tekenwedstrijd  
do 20 okt  4 t/m 8  voorleeswedstrijd  
 
ma 24 t/m vr 28 okt 1 t/m 8  herfstvakantie 
 
     
   
 
School bestaat 142 jaar  
Op 1 september 1880 opende mejuffrouw Aurelia Maria Hoitsema aan de Schiedamschen Singel 
de deuren van haar school voor uitgebreider lager onderwijs aan meisjes. Mej. Hoitsema kon 
toen niet bevroeden dat haar schooltje zou uitgroeien tot een onderwijsmonument in Rotterdam: 
de Rotterdamse Schoolvereniging. Op donderdag 1 september 2022, bestaat de school 142 jaar. 
De traditie is dan ook dat de leerlingen op 1 september getrakteerd worden op ijs. 
  
Directie 
Wat betreft de directie van de school was het vorige schooljaar niet het meest gelukkige. 
Mevrouw N. van der Loos was de afgelopen maanden niet in staat om haar werk op school te 
doen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn. Het is al wel 
duidelijk dat mevrouw Van der Loos zich bij terugkeer wil concentreren op haar functie als Intern 
Begeleider.  
Mevrouw G.M. Van Büüren van Heijst had de taak van adjunct-directeur tijdelijk op zich genomen 
tot ook zij door ziekte haar werkzaamheden moest neerleggen. Mevrouw Van Büüren van Heijst 
is per 1 augustus benoemd als adjunct-directeur op RSV-Zuid; dat betekent dat zij niet terugkeert 
op de Schiedamsesingel. Op RSV- Noord raken wij daarmee een zeer vakbekwame en loyale 
collega kwijt, RSV-Zuid krijgt met haar een adjunct-directeur die de school met veel kennis van 
en liefde voor de RSV zal dienen. Gelukkig hebben we kunnen voorzien in de vacature van 
adjunct-directeur op RSV-Noord, mevrouw M.T.E. Koppers is aangenomen als nieuwe adjunct-
directeur en zij zal op dinsdag tot en met vrijdag aanspreekpunt zijn voor u als ouders.  
 
Even voorstellen  
Door middel van dit schrijven wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Manuéla Koppers 
en per 1 augustus 2022 mag ik de nieuwe adjunct-directeur zijn van de Rotterdamse 
Schoolvereniging Noord. Dit schooljaar zal ik regelmatig bij de ingang van het schoolgebouw te 
vinden zijn bij het ingaan van de school. 
 
Sinds twee jaar woon ik in Rotterdam, waar de liefde mij naar toe heeft gebracht. Ik ben de trotse 
moeder van een dochter en een zoon. De afgelopen twee jaar ben ik werkzaam geweest op RSV 
-Zuid als groepsleerkracht van groep 3. Hiervoor heb ik ruim 20 jaar gewerkt in het onderwijs van 
Zaanstad als groepsleerkracht, bouwcoördinator en als teamleider van een basisschool.   

 



 

 

Ik kijk er naar uit om u, de leerlingen en het team te leren kennen zodat we met elkaar er een 
mooi en leerzaam schooljaar van gaan maken. Mijn motto is dan ook: “samen kom je verder”.  
 
E-mailservice 
U ontvangt dit Rondschrijven op basis van de situatie in het vorige schooljaar. Wilt u zich voor het 
nieuwe schooljaar aanmelden bij de nieuwe groep van uw kind(eren)? Dan weet u zeker dat u de 
juiste informatie ontvangt van de groepen waarin uw kind(eren) dit schooljaar zitten.  
Ouders van de vorige groep 8, die geen broertjes en zusjes meer op school hebben, verzoeken 
wij zich af te melden voor de nieuwsbrief, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. 
 
Info groep 3A en 3B 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van 3A en 3B (ook om voor te lezen aan uw kind) 
 
Het is bijna zover, morgen gaan we beginnen, hoe leuk is dat! Wij hebben er zin in en kunnen 
niet wachten tot we jullie zien. We beginnen natuurlijk direct met hard werken, dus slaap alvast 
maar goed (grapje, maar we werken wel graag hard). 
Voor een opdracht hebben we jullie hulp nodig: wil je een foto van jezelf meenemen? Een foto 
van jou in de vakantie of als je bezig bent met je hobby. Heb je dat nou niet, dan mag het 
natuurlijk ook de pasfoto zijn die de fotograaf in juni heeft gemaakt. De foto wordt in de klas 
opgeplakt, dus zal er niet meer zo mooi uitzien als hij weer mee terug komt naar huis. De juffen 
brengen natuurlijk ook een foto mee, dat is wel zo eerlijk. 
En dan nog iets, er is ook iets met bijen dinsdag. Heb je toevallig iets wat met een bij te maken 
heeft, een knuffeltje, sokken, foto, boek, maakt niet uit wat, wil je het dan meenemen? We zijn 
daar erg benieuwd naar. 
 
Tot dinsdag! 
Mevrouw E.J. de Groot, mevrouw S. Aaftink en mevrouw J.W. Koekkoek 

 
 
Protocol vervanging bij afwezige leerkracht 
Wanneer een leerkracht niet kan lesgeven wordt het volgende protocol gehanteerd: 
-  bellen externe invallers 
-  onderzoeken of een duo- of parallel-leerkracht of overige (ambulante) teamleden inzetbaar zijn  
-  onderzoeken of er een oplossing mogelijk is met inzet van een vakleerkracht 
-  onderzoeken of samenvoegen of opdelen van leerlingen over andere groepen mogelijk is  
Wanneer al deze stappen geen resultaat opleveren om de afwezige leerkracht te kunnen 
vervangen, dan wordt er overgegaan tot het thuis laten blijven van een groep. Wanneer het 
verzuim langer duurt, wordt er door leraren gerouleerd zodat niet steeds dezelfde klas thuis is. 
In het geval er besloten moet worden tot het thuislaten van een groep, dan worden ouders 
daarover de voorgaande dag vóór 20.00 uur via de e-mailservice geïnformeerd. 
We hopen dat dit laatste dit schooljaar niet nodig zal zijn! 
 
Wachtklassen  
Op maandag en donderdag zullen er weer wachtklassen zijn voor leerlingen uit de groepen 1 tot 
en met 6, die moeten wachten op een broer of zus die in groep 7 of 8 zit en tot 15.30 uur 
schoolgaat. U ontvangt deze week een aanmeldformulier voor de wachtklassen. De opvang in 
een wachtklas is niet vrijblijvend. Het is niet toegestaan dat een leerling zonder opgaaf van 
redenen niet verschijnt in de wachtklas of zelf besluit bijvoorbeeld buiten te gaan spelen. De 
wachtklas is ook niet bedoeld voor leerlingen die incidenteel daarvan gebruik willen maken. 
Alleen de aangemelde leerlingen worden toegelaten. We willen te allen tijde de 
verantwoordelijkheid voor de aan- en afwezigheid van een leerling kunnen dragen en weten 
onder wiens of wier hoede een leerling is.  
 
Naschoolse activiteiten 
In een volgende nieuwsbrief informeren we u over de naschoolse activiteiten die na de 
herfstvakantie beginnen en worden georganiseerd tot de paasvakantie. De schaaklessen vormen 
een uitzondering, die starten al in de 3e week. Een aanmeldformulier voor de schaaklessen wordt 
deze week meegegeven aan de leerlingen van groep 5 en 6.  
 
 
 
 



 

 

Corona 
De basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijven ook op school gelden. 
Dat betekent: als uw kind klachten heeft houdt u uw kind thuis en doet u een test. Bij een 
positieve testuitslag blijft uw kind vijf dagen in quarantaine.  
 
Begin en einde van de schooldag 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden door de ouders tot de deur van het lokaal gebracht.  
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar hun klas, zoals ze nu gewend zijn. 
Alleen in het geval er een goede reden is om met uw kind mee te lopen, brengt u uw kind tot aan 
de deur van het klaslokaal (bv als uw kind jarig is, of als u een mededeling of vraag heeft aan de 
leerkracht). 
De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 worden aan het eind van de schooldag naar buiten 
gebracht, de leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan zelfstandig naar buiten.  
 
Contact met de leerkracht  
Op 5 en 6 september zijn er de informatieavonden voor ouders, dan wordt in de groep van uw kind 
informatie gegeven over de gang van zaken in de groep, over belangrijke zaken die aan de orde 
komen, huiswerk en dergelijke. In november (rondom het eerste rapport) worden alle ouders 
uitgenodigd voor een voortgangsgesprek over de vorderingen en het welbevinden van hun kind. 
Ouders kunnen tussentijds een verzoek doen voor een gesprek op school of een telefonisch 
onderhoud met de leerkracht van hun kind via een e-mail aan koppers@rsv.nl. Er wordt dan door 
de leraar via de schooltelefoon met u contact opgenomen.  
 
Verkoop gymkleding 
Op dinsdag 30 augustus kunt u vanaf 8.45 uur het gymtenue van de RSV aanschaffen in het 
lokaal tegenover de personeelskamer. Het poloshirt kost 16 euro, het broekje kost 10,00 euro. 
U kunt het bedrag pinnen.  
 
Korte berichten 

• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2022 of eerder zijn 
geboren, moeten nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij mevrouw 
M.M.L.C.T. Eyck 

• 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. Plastic 
speeltjes als traktatie vinden wij in het kader van duurzaamheid ongewenst.   

• 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.  

• In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail. De 
aanvraag kan minimaal veertien dagen tevoren worden gericht aan mevrouw M.T.E. 
Koppers, koppers@rsv.nl. Vermeldt u in de aanvraag: naam van de leerling(en), groep 
waarin de leerling zit en de reden van de aanvraag. Mevrouw Koppers 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. 
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