
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
December 2022 

 
Kalender december 2022 
 
Do 1 december 
Vr 2 december 
Ma 5 december 
 
Di 6 december 
Do 22 december 
Do 22 december 
Vr 23 december 

1 t/m 8 
5 
1 t/m 8 
 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 

   Tweede rapportavond 
Excursie kinderboerderij ‘De Kooi’ 
Sinterklaasviering, school sluit om 
12.00 uur 
School start om 9.45 uur 
School sluit om 12.00 uur 
Kerstdiner 
School sluit om 12.00 uur 

 

Sint-Nicolaasviering 
Op maandag 5 december aanstaande zal Sint Nicolaas onze school bezoeken, althans zo 
hebben wij vernomen. Op school worden de voorbereidingen reeds getroffen voor een feestelijk 
onthaal van de jarige goedheiligman. We verwelkomen Sint Nicolaas met alle kinderen op het 
schoolplein van de school. Daarna brengt de Sint een bezoek in de klas bij de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4. In de groepen 5 tot en met 8 wordt Sint Nicolaas gevierd met surprises. 
Deze surprises worden op vrijdag 2 december op school verwacht. Op 5 december sluit de 
school om 12.00 uur.    

Op dinsdag 6 december starten wij een uurtje later, namelijk om 9.45 uur, de deur opent 
om 9.35 uur. 

Versiering van de school 
De school is door de oudercommissie weer leuk versierd in het thema Sinterklaas. Het team 
waardeert de extra hulp van deze ouders in de drukke maand december heel erg. 

Kerstviering 

Na het Sint Nicolaasfeest ontvangt u het KerstSchrijVen. Daarin leest u de details van de 
kerstviering. De ouders van de leerlingen van alle groepen kunnen alvast rekening houden met 
een kerstdiner op donderdagavond 22 december 2022. De school sluit op deze donderdag om 
12.00 uur, omdat de kinderen 's avonds weer verwacht worden.  
Op vrijdag 23 december sluit de school om 12.00 uur de deuren. Dit vroegertje wordt gegeven in 
verband met de kerstvakantie. 

 

Kwaliteitspeilingen 
In november heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de driejaarlijkse 
kwaliteitspeiling van de RSV. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk 
ouders deze peiling invullen. Van de uitkomsten van de peiling wordt u op de hoogte gebracht 
zodra de resultaten binnen zijn. 

 



 

 

Vijfenveertig jaar onderwijs 

Als u uw kind of kinderen naar school heeft gebracht kan het u niet ontgaan zijn. Op dinsdag 1 
november 2022 was de heer Waanders 45 jaar werkzaam bij de Rotterdamse Schoolvereniging. 
Op school is hier op gepaste wijze aandacht aan besteed. 

 

 

 
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 
 
 


