
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
December 2022 

 

 
Kalender december 2022 
 
Ma 5 dec 
Ma 5 dec 
Di 6 dec 
Do 22 dec  
Vrij 23 dec            
Ma 26 dec t/m vr 6 jan 
Vrij 27 jan  

   1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 8 
1 t/m 4  

Sint Nicolaasviering  
School sluit om 12.00 uur          
School open om 9.35 uur 
Kerstviering op school, reguliere tijden  
School sluit om 12.00 uur 
Kerstvakantie  
Vrije dag onderbouw  
 

      

 
 
Jubileum de heer A.H.Q. Schoof 
Op 8 november vierden we dat onze gewaardeerde collega, meester Schoof, 40 jaar in het 
onderwijs werkzaam was. En al die 40 jaren heeft hij lesgegeven op de RSV! Een prestatie van 
formaat. Gelet op zijn liefde voor Feijenoord trakteerden we hem op een rood-wit feestje. Dat 
begon met de ballonnen aan de gevel van de school, met de leerlingen en collega’s in rood-wit 
en uit volle borst gezongen clubliederen op RSV-teksten door de fans uit onder-, midden- en 

 



bovenbouw. Ook op deze plaats van harte onze felicitaties aan de jubilaris en nog mooie jaren 
gewenst op de RSV. 
 
Sint-Nicolaasviering 
Op maandag 5 december aanstaande zal Sint-Nicolaas onze school bezoeken, althans zo 
hebben wij vernomen. Op school zijn de voorbereidingen voor een feestelijk onthaal van de jarige 
goedheiligman overal zichtbaar. Dank aan de oudercommissie die de school zo prachtig heeft 
versierd! De leerlingen van de groepen 1 en 2 verwelkomen de Sint op feestelijke wijze in de 
aula. De groepen 3 en 4 krijgen bezoek van de Sint in hun eigen klas en in de hogere groepen 
wordt Sint-Nicolaas gevierd met surprises. Op 5 december sluit de school om 12.00 uur en op 
dinsdag 6 december gaat de school een uurtje later open.   
 
Kerstviering 
Na het Sint-Nicolaasfeest ontvangt u het KerstSchrijVen. Daarin leest u de details van de 
kerstviering. De ouders van de leerlingen van de beide groepen 5 kunnen alvast rekening 
houden met een uitnodiging voor de kerstvoorstelling op donderdagavond 22 december 2022. 
Vrijdag 23 december sluit de school om 12.00 uur de deuren. Dit vroegertje wordt gegeven in 
verband met de kerstvakantie.  
 
Kwaliteitsonderzoek 
Als het goed is heeft u allen een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de driejaarlijkse 
kwaliteitspeiling van de RSV. Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
ouders de peiling invullen, dus als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld: doe het alsnog! Van 
de uitkomsten wordt u op een later moment op de hoogte gebracht. 
  
Verkoop gymkleding  
Op woensdag 11 januari 2023 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.   
 

 
 
 
 
Toys ‘n Wrap 
……………………………………. 
De inzamelactie voor Toys ’n Wrap was hartverwarmend. 
TWINTIG dozen vol speelgoed zijn er door de RSV-
gemeenschap bijeen gebracht en naar het Centrum Jeugd en 
Gezin gebracht. Hartelijk dank namens de kinderen die 
hiermee blij gemaakt worden in de feestelijke 
decembermaand! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inloophalfuur groep 1 en 2 
Na de herfstvakantie was er voor het eerst een inloophalfuur in de kleutergroepen. Het was fijn 
om te zien dat heel veel ouders gebruik maakten van de mogelijkheid om een deel van het 
schoolleven van hun kind mee te maken en eveneens om te horen dat deze mogelijkheid positief 
werd gewaardeerd. 
Op de woensdag na de kerstvakantie (11 januari) zijn de ouders van de leerlingen in groep 1 en 
2 opnieuw weer van harte welkom tot 9.15 uur om met hun kind een activiteit te doen in de klas.  
 
Voortgangsgesprekken 
Terwijl dit RondSchrijVen wordt gemaakt, zitten we midden in de voortgangsgesprekken. De 
leerkrachten zijn blij met de gesprekken die ze deze week met u kunnen voeren over de 
vorderingen en het welzijn van uw kind. Goed onderling contact is een belangrijke voorwaarde 



om goed samen te werken als ouders en leerkrachten en in tien minuten kan veel nuttigs worden 
besproken, is de ervaring. 
 
Oproep nieuw GMR-lid 
De heer T. Feenstra maakt al lange tijd deel uit van de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad. 
namens de ouders van RSV-Noord. Hij zal aan het eind dit schooljaar zijn twee termijnen 
volmaken en dus afscheid nemen als GMR-lid. De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en 
een oudergeleding en denkt kritisch mee over het beleid van de school. Op de vergaderingen 
van de GMR (5 x per jaar) passeren stukken waarover de GMR informatierecht, adviesrecht of 
instemmingsrecht heeft. Met het vertrek van de heer Feenstra ontstaat er een vacature in de 
oudergeleding van de GMR. Lijkt het u iets om op deze manier als ouder bij de school betrokken 
te zijn en uw inbreng te leveren, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Zij kan u 
desgewenst in contact brengen met zittende GMR-leden waar u nadere informatie over de 
functie kunt inwinnen.  
 
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.  
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. 
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