
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oktober 2022 

 
Kalender oktober 2022 
 
Wo 5 oktober 
Wo 5 oktober 
Di 11 oktober 
Wo 12 oktober 
Do 20 oktober 
Do 20 oktober 
Ma 24 okt t/m vr 28 okt. 
 
 

1 t/m 8 
 
8 
7 en 8 
1 t/m 3 
4 t/m 8 
1 t/m 8 
 
 

 
 

 Start kinderboekenweek 
Dag van de leraar 
Excursie kinderboerderij 
Biscolair voetbaltoernooi 
Tekenwedstrijd 
Voorleeswedstrijd 
Herfstvakantie 
 
 
 

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.  

Biscolair voetbatoernooi 
Op 12 oktober wordt er voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 een biscolair voetbaltoernooi 
georganiseerd. De leerlingen van RSV zuid zullen het gaan opnemen tegen de leerlingen van 
RSV noord. De dag wordt georganiseerd door leerkrachten van beide locaties. U ontvangt op 
een later moment meer informatie over deze dag. 

Kinderboekenweek 
Op 5 oktober begint de kinderboekenweek 2022 met als thema “Gi-ga-groen!”. Zoals ieder jaar 
wordt hier op onze school weer aandacht aan besteed. De kinderen van de groepen 1 tot en met 
3 zullen deelnemen aan een tekenwedstrijd en voor de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 
wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd. Daarnaast zal er in de klassen gewerkt worden 
aan het thema en zullen er ook activiteiten georganiseerd worden die het leesplezier van de 
kinderen bevorderen. 

Informatieavonden 
De informatieavonden die plaatsvonden op 29 en 30 augustus zijn goed bezocht door de ouders. 
Het was fijn dat we na een aantal jaren schriftelijk informatie verschaffen, dit weer op school 
konden organiseren. Het is voor ouders en leerkrachten een waardevol moment om met elkaar 
kennis te kunnen maken. 

 

 



Herstraten schoolplein 
Op een deel van het schoolplein liggen de tegels erg ongelijk of los. In de herfstvakantie wordt 
dat deel van het schoolplein opnieuw gestraat.  

 
Nieuw personeel 
We zijn erg blij met de komst van onze nieuwe collega, mevrouw N. Oliver. Zij zal de komende 
tijd op de maandagen in groep 6 gaan lesgeven.  
 
 
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 


