
 

 

 
 

 
 
 

 
Oktober 2022 

 
 
 
Kalender oktober 2022 
wo 5 okt  leraren   dag van de leraar 
wo 5 okt  1 t/m 8   start kinderboekenweek 2022 
wo 12 okt    7 t/m 8            biscolair voetbaltoernooi 
do 13 okt  5 t/m 6   Juffenballet - Theater Zuidplein  
do 20 okt  7 t/m 8   Music makes friends - De Doelen  
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 
 
     

 
 

1 september: de verjaardag van de school werd gevierd met de jaarlijkse ijstraktatie 
 
 
Naschoolse activiteiten  
Na de herfstvakantie starten de naschoolse activiteiten. U kunt uw kind opgeven voor vertelles 

(groep 3, 4 en 5), RSV schoolkoor (groep 5 t/m 8), of Spaanse les (groep 7 en 8). Voor verdere 

informatie en aanmelding zie de brief in de bijlage.  

Biscolair voetbatoernooi 
Op 12 oktober wordt er voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 een biscolair voetbaltoernooi 

georganiseerd. De leerlingen van RSV-Noord gaan het opnemen tegen de leerlingen van RSV-

Zuid. De voetbaldag wordt georganiseerd door leerkrachten van beide locaties. U ontvangt begin 

 



 

 

volgende week meer informatie over deze dag, waaronder het verzoek aan ouders van groep 7/8 

om als begeleider bij dit voetbaltoernooi mee te helpen. Houd deze dag dus vrij als u 

voetballiefhebber bent en een team wilt begeleiden. 

Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober start officieel de Kinderboekenweek 2022 met als thema Gi-Ga-Groen! 

Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 is de opening van dit thema al geweest en zij 

zullen deelnemen aan een tekenwedstrijd. Voor de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 

wordt de traditionele voorleeswedstrijd gehouden met voorrondes in de groepen. Daarnaast zal 

er in de klassen gewerkt worden aan het thema en ligt de focus op activiteiten die het leesplezier 

van de kinderen bevorderen. 

Het gi-ga-groene thema van de kinderboekenweek sluit mooi aan bij de plannen om het 
kleuterplein stapsgewijs een groenere uitstraling te geven, dit mede dankzij enkele enthousiaste 
ouders uit de onderbouw.  
 
Informatieavonden 
De informatieavonden die plaatsvonden op 5 en 6 september zijn door u als ouders zeer goed 

bezocht, dank daarvoor. Deze avonden zijn zowel door ouders als door leerkrachten als heel 

prettig ervaren. Het was fijn dat we na een aantal jaren schriftelijk informatie verschaffen weer 

ouderavonden op school konden organiseren. Het is voor ouders en leerkrachten een waardevol 

moment om met elkaar kennis te kunnen maken. 

Gymkleding voorzien van naam 
Aangezien er regelmatig gymkleding van leerlingen bij een klasgenootje in de tas belandt, of 
wordt uitgeleend en niet meer terugkomt, raden wij u aan om de gymkleding, schoenen en 
tassen te voorzien van de naam van uw kind(eren). 
 
Ventilatie en warme vesten 
Het wordt weer wat kouder en regenachtiger de laatste dagen. Wilt u er rekening mee houden 
dat er op school nog steeds goed wordt geventileerd. Zorgt u ervoor dat uw kind een trui of vest 
mee heeft om aan te trekken als hij of zij het koud krijgt? 
 
Inzamelingsactie Toys ’n Wrap in november 
Na de succesvolle actie van vorig jaar voor Stichting Toys ‘n Wrap melden we nu alvast dat er dit 
jaar opnieuw een inzamelingsactie zal zijn. De actieweek is van 7-11 november, in het volgende 
RondSchrijVen ontvangt u nadere informatie over de actie. 
 
Gezocht: nieuw lid voor de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR is een onmisbaar orgaan voor het goed functioneren van de school. De leden van de 
GMR (die bestaat uit personeelsleden en ouders) adviseren de directie gevraagd en ongevraagd 
bij beleidsvoornemens en hebben op bepaalde beleidsvoornemens van de directie 
instemmingsrecht. De zittingstermijn van één van de ouders van RSV Noord is bijna verstreken 
en we zoeken dus een opvolger die namens de ouders zitting neemt in de GMR. Heeft u 
belangstelling voor deze taak, neem dan contact op met de schoolleiding (mevrouw Koppers of 
mevrouw Van den Boogaart). 
 
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.  
 
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 de 
administratie van de school. 

• 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. 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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