
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
November 2022 

 
Kalender november 2022 
 
Wo 2 november 
Do 3 november 
Wo 9 november 
Wo 16 november 
Do 17 november 
Do 24 november 
Vr 25 november 
Vr 25 november 
Ma 28 november 
Di 29 november 
Do 1 december 

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

 
 

 Controles op hoofdluis 
Concert in de Doelen 
Interactieve les en workshop 
Leskist en dansworkshop Woeste Willem 
Stopmotion in de klas 
Uitreiking eerste rapport 
Uitreiking eerste rapport 
Vrije dag onderbouw 
'Wij zijn de stad’ theatervoorstelling op school 
Eerste rapportavond 
Tweede rapportavond 
 

Biscolair voetbaltoernooi 
Op 12 oktober vond het jaarlijkse biscolaire voetbaltoernooi plaats. We kunnen terugkijken op 
een prachtige, sportieve en gezellige dag. Er werden de hele ochtend leuke wedstrijden gespeeld 
en aan het eind van de dag werden de wisselbekers uitgereikt. De meisjes van 7B en 8B, RSV 
noord, wonnen in hun categorie en de beker voor de jongens van groep 7 en 8 werd gewonnen 
door de leerlingen van RSV zuid. 

 
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 afgelopen periode is er op school veel aandacht geweest voor de kinderboekenweek. De 
grote afsluiting vond plaats op donderdag 20 oktober in de vorm van een tekenwedstrijd voor de 
groepen 1 tot en met 3 en een voorleeswedstrijd voor de groepen 4 tot en met 8. Alle kinderen 
hebben mooi getekend en voorgelezen, maar er sprongen er wel een paar uit. De tekenwedstrijd 
werd in groep 1 gewonnen door Omar Smin, in groep 2 door Toontje Ferket en in groep 3 door 
Emma Chabot. De voorleeswedstrijd werd gewonnen door Yara Cheikh uit groep 6, zij is de 
voorleeskampioen van de RSV 2022. De beste lezer uit groep 7 en 8 was Daoud Ouertani, hij 
mag namens de school gaan deelnemen aan de lokale wedstrijd en wellicht ook de provinciale 
en landelijke rondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Rapporten 
Op dinsdag 29 november en donderdag 1 december vinden de rapportgesprekken 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. 

 

 



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.   

 

 
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 
 
 


