Augustus/september 2022
Kalender augustus/september 2022
Di 23 augustus
Ma 29 augustus
Di 30augustus
Wo 31 augustus
Do 1 september
Vr 16 september
Vr 23 september

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

Eerste schooldag
Informatieavond
Informatieavond
Controle op hoofdluis
142ste verjaardag van de school
Excursie kinderboerderij
Vrije dag onderbouw

Van de adjunct-directeur
Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om me via deze weg op papier aan u voor te stellen.
Mijn naam is Ginny van Büüren van Heijst en ik ben vanaf maandag 22 augustus 2022 de
nieuwe adjunct-directeur van RSV Zuid. Ik ben mijn carrière in het onderwijs begonnen in de
gemeente Schiedam als groepsleerkracht en heb daar een aantal jaar met veel plezier gewerkt.
Vanaf 1998 ben ik werkzaam op de Rotterdamse Schoolvereniging Noord, in eerste instantie als
groepsleerkracht, later als intern begeleider en remedial teacher. De laatste jaren heb ik echter
weer als groepsleerkracht gewerkt met een extra taak als lerarenbegeleider en bovenbouwcoördinator. De functie als adjunct-directeur van de vestiging Zuid sprak mij erg aan en ik heb
dan ook veel zin om op deze mooie school te mogen starten. In het afgelopen schooljaar heb ik
al een aantal dagen op de vestiging mogen vervangen en de laatste weken was er tijd voor
mevrouw Hermans om mij enigszins wegwijs te maken. Evenals mevrouw Hermans zal ik uw
aanspreekpunt zijn voor alle voorkomende zaken. We zullen elkaar in de loop van dit schooljaar
ongetwijfeld ergens tegenkomen en ik kijk uit naar deze kennismaking.
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 wil dat de leerlingen dan worden getrakteerd op ijs.
Informatieavond
Op maandag 29 augustus en op dinsdag 30 augustus vinden de informatieavonden plaats. Op
maandag wordt de ouderavond voor de leerlingen van de groepen 3, 4, 6 en 8 georganiseerd en
op dinsdag zijn de ouders van de leerlingen uit de groepen 1, 2, 5 en 7 van harte welkom. Ook
ouders van toekomstige leerlingen uit groep 1 worden uitgenodigd.
Wachtklassen
Op dinsdag en donderdag zijn er wachtklassen ingericht 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. Er wordt op gewezen dat de opvang in een wachtklas niet vrijblijvend is. 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.
De leerlingen krijgen dinsdag 23 augustus aanstaande een aanmeldformulier mee.
Naschoolse activiteiten
Na de herfstvakantie beginnen de naschoolse activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd
tot de paasvakantie.
•

•

•

De vertellessen in de groepen 4, 5 en 6 worden op de dinsdagen van 15.00 tot 15.30 uur
gegeven. Alle aangemelde leerlingen kunnen hieraan deelnemen. De activiteit is kosteloos.
Er is een wachtklas beschikbaar.
De repetities van het RSV-schoolkoor vinden plaats op de maandagen van 15.00 tot 15.30
uur. Alle aangemelde leerlingen zijn welkom. De activiteit is kosteloos. Er is geen wachtklas
beschikbaar.
De schaaklessen worden gegeven door een schaaktrainer, de heer R. Lahaye. De lessen
vinden plaats op de maandagen in de oneven weken van 15.00 tot 16.00 uur. Aan de
schaaklessen zijn € 100 aan kosten verbonden. Er is geen wachtklas.

De leerlingen krijgen dinsdag 23 augustus aanstaande een aanmeldformulier mee.
Begin en einde van de schooldag
De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen door de ouders tot de deur van het lokaal worden
gebracht. Om het schoolplein te betreden, blijven zij gebruik maken van de zij-ingang.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen door de ouders tot aan het klaslokaal worden
gebracht.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8: deze leerlingen 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.
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.
Corona
Zoals u ongetwijfeld weet zijn de coronamaatregelen opgeheven. De basisregels om verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan blijven uiteraard gelden. Dat betekent: als uw kind klachten
heeft, houdt u uw kind thuis en laat het testen. In het geval dat er in een groep een besmetting is
geconstateerd, hoeven niet meer alle leerlingen thuis te blijven.
Nieuw personeel
In groep 3 start na de vakantie mevrouw A.E. Verheij. Zij is benoemd tot fulltime leerkracht in
deze groep .
Mevrouw E. Korporaal geeft in groep 5 naast de maandag en dinsdag ook op vrijdag les
gedurende het zwangerschapsverlof van mevrouw L. Juliana.
Op woensdag en donderdag zal mevrouw L.E. de Munck lesgegeven.
Daarnaast is mevrouw D.R. Sloots aangesteld als onze nieuwe onderwijsassistent.
Korte berichten
• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 2020, 2021 of
2022 zijn geboren, kunnen nu reeds worden aangemeld. De formulieren zijn verkrijgbaar
bij mevrouw G.M. van Büüren van Heijst.
• De leerkrachten, ook van de groepen 1 en 2, willen graag om 8.45 uur met de les
beginnen. Houdt u daar rekening mee?

•

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 brief 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.
Bekijkt u ook de website van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl

