
 

 

 
 

 
 
 

 
November 2022 

 
 
 
Kalender november 2022 
 

woe 2 nov   1 t/m 2   inloophalfuur voor ouders 8.45 - 9.15 uur  

ma 7 nov  3   voorstelling: Mo en de taal van de muziek 
ma 14 nov   4   voorstelling: Mo en de taal van de muziek  
do 24 nov  3 t/m 4   uitreiking eerste rapport   
vrij 25 nov   1 t/m 4   vrije dag onderbouw  
vrij 25 nov  5 t/m 8   uitreiking eerste rapport   
ma 28 nov      1 t/m 8   voortgangsgesprekken  
do  1 dec  1 t/m 8   voortgangsgesprekken  

 
     

 

Kinderboekenweek/tekenwedstrijd/voorleeswedstrijd  

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 was Gi-Ga-Groen. Rondom dit thema hebben de 

leerlingen weer volop gezongen, geknutseld, geoefend voor de voorleeswedstrijd en geluisterd 

naar mooie, grappige en spannende verhalen. Leesplezier is heel belangrijk bij het ontwikkelen 

van een goede leesvaardigheid. En die is onmisbaar voor het persoonlijk en maatschappelijk 

functioneren van onze leerlingen, nu en in de toekomst.  

De leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 hebben meegedaan aan de tekenwedstrijd. De jury, 

bestaande uit leerlingen van de groepen 7 en 8 en de leraren, koos in de groepen 1 de tekening 

van Zoey Lam als winnende tekening. In de groepen 2 ging de hoogste eer naar Olivia 

Mykhalchenko en in de groepen 3 won Saar te Slaa met haar tekening.  

In de groepen 4 t/m 8 werd de traditionele voorleeswedstrijd georganiseerd. Er werden 

voorrondes gehouden in de klassen, de winnaars gingen door naar de halve finale en de besten 

daarvan naar de grote finale in de aula. Floralie Wolff uit groep 8b is Voorleeskampioen 2022 

geworden van de Rotterdamse Schoolvereniging en zij mag gaan deelnemen aan de lokale 

wedstrijd en wellicht ook de provinciale en landelijke rondes van de Nationale Voorleeswedstrijd.  

 



 

 

 
Biscolair voetbatoernooi 
De groepen 7 en 8 van RSV-Noord en RSV-Zuid hebben deelgenomen aan het biscolair 
voetbaltoernooi dat dit jaar gehouden werd op de voetbalvelden van SV Charlois. Het was een 
zeer geslaagd toernooi met prachtig weer, sportieve leerlingen en zelfs vers fruit voor alle 
deelnemers, geregeld door een ouder van RSV-Zuid. Alle begeleiders hartelijk dank voor hun 
inzet om deze ochtend tot een feestje te maken.   
 
Inloophalfuur groepen 1 t/m 2  
Aanstaande woensdag, 2 november, zijn de ouders van de groepen 1 en 2 uitgenodigd voor het 
eerste inloophalfuur dat we op school organiseren. Ouders zijn dan van harte welkom tussen 
8.45 en 9.15 uur in de groep van hun kind. U kunt dan samen met uw kind een activiteit doen, 
bijvoorbeeld een spelletje spelen, een puzzel maken. Gedurende de rest van dit schooljaar zal 
er elke woensdag na een schoolvakantie een inloophalfuur worden gehouden in deze 
groepen.  
 
Voortgangsgesprekken 28 november en 1 december 2022 
Op maandag 28 november en donderdag 1 december vinden voortgangsgesprekken plaats met 
alle ouders. Deze gesprekken duren tien minuten en zijn bedoeld om de vorderingen van uw kind 
te bespreken met de leerkracht. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze gesprekken. 
 
Naschoolse activiteiten  
Deze week starten de lessen van de geplande naschoolse activiteiten. Wij wensen alle leerlingen 

veel plezier toe.  

Ventilatie klaslokalen 
Vorig jaar rond deze tijd moest opnieuw een aantal covid-maatregelen worden genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Het belang van ventilatie op scholen is, ook door de 
overheid, nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Op de RSV zijn in alle lokalen CO2-meters 
geplaatst en hebben de leerkrachten instructie ontvangen hoe zij de luchtkwaliteit kunnen 
monitoren en zo optimaal mogelijk houden. Verder is het bestuur bezig te onderzoeken welke 
duurzaamheidsmaatregelen op korte termijn genomen moeten worden om het gebouw ook op de 
langere termijn duurzaam te kunnen ventileren, verwarmen en koelen.  
Uiteraard blijven basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 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.  
 
Interne Begeleiding 
Helaas is mevrouw N. van der Loos nog niet voldoende hersteld om haar werkzaamheden op 
school weer op te nemen. Om een goede voortgang van de leerlingenzorg te waarborgen is een 
interim intern begeleider aangesteld, mevrouw M. Froeling. In voorkomende gevallen zal zij met u 
contact opnemen.  
 
Verkoop gymkleding 
Op woensdag 2 november 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.  

 
Sint Nicolaasviering  

De voorbereidingen voor het Sint Nicolaasfeest zijn in volle gang, want op 12 november komt 

Sint Nicolaas weer aan in Nederland. In de groepen 1 t/m 4 wordt daaraan in de komende 

periode gepaste aandacht besteed. In de groepen 5 t/m 8 wordt het Sint Nicolaasfeest op de 

gebruikelijke manier gevierd. Deze leerlingen trekken lootjes en maken een surprise voor een 

klasgenoot.  

Op maandag 5 december zijn de leerlingen om 12.00 uur uit. Dinsdag 6 december begint 

de school een uurtje later en gaat de deur om 9.35 uur open. Om 9.45 uur starten dan de 

lessen.  

 
 
 



 

 

 
Inzamelingsactie Toys ’n Wrap  7 tot en met 11 november 2022 

 

 
 
De RSV zet zich dit jaar weer in voor de Stichting Toys ’n Wrap 
Met de feestmaand december in aantocht zamelt de Stichting Toys ‘n Wrap traditiegetrouw ieder 
jaar in november zo-goed-als-nieuw speelgoed in. Doel is dat dit terecht komt bij kinderen in en 
om Rotterdam voor wie het krijgen van een cadeau in de decembermaand niet vanzelfsprekend 
is. Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) zorgt voor de verspreiding: zij weten namelijk als geen 
ander welke gezinnen deze cadeaus het hardst nodig hebben. 
Een kleine moeite met grote impact. 18 procent van de Rotterdamse kinderen leeft in een gezin 
met een laag inkomen. Dit is ruim twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland en daarmee 
heeft Rotterdam verhoudingsgewijs de meeste kinderen in armoede. Vorig jaar zijn er ruim 
11.000 cadeaus ingezameld en verspreid. De nood in gezinnen zal dit jaar zeker niet minder zijn. 
 
Wij gaan in de week van 7 – 11 november op school inzamelen. Wat kunt u doen? 
Zoek samen met uw kind(eren) of er speelgoed, spelletjes of boeken vrijwel ongebruikt liggen of 
die er nog spiksplinternieuw uitzien. Pak het samen met uw kind(eren) in in doorzichtig folie 
(geen huishoudfolie) zodat CJG kan zien voor wie het een geschikt cadeau is. 
Geef het speelgoed mee aan de kinderen in de week van 7 – 11 november zodat zij het op de 
tafel in de hal kunnen leggen. Stichting Toys ’n Wrap zorgt ervoor dat deze cadeaus bij CJG 
terechtkomen, zodat zij ze kunnen verspreiden.   
 
Voor het speelgoed geldt: 
• voor kinderen van 0-12 jaar 
• speelgoed, puzzels, boeken, spelletjes zien er nog spiksplinternieuw uit 
• uit hygiënisch oogpunt zamelen we alleen nieuwe knuffels in 
• meerdere cadeaus kan natuurlijk ook! 
• als u het wilt inpakken, dan in doorzichtige folie, zodat zichtbaar is voor welke leeftijd het  

geschikt is. 
 
www.toysnwrap.nl 
www.facebook.com/toysnwrap 
www.instagram.com/toysnwraprotterdam/ 
 
 
Korte berichten 

• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 2022 of eerder zijn 
geboren, kunnen nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij de 
administratie van de school. 

• 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.  

• Het is altijd leuk als leerlingen trakteren als ze jarig zijn. Wij letten erop dat de traktatie niet te 
overdadig en niet te zoet is, anders eten de kinderen hun fruit niet meer op. 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.  

http://www.toysnwrap.nl/
http://www.facebook.com/toysnwrap
http://www.instagram.com/toysnwraprotterdam/


 

 

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.   
 

Kijkt u ook eens een op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging 
www.rsv.nl. 

mailto:koppers@rsv.nl
http://www.rsv.nl/

