
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Januari 2023 

 

 
Kalender januari 2023 
    

 
 
 

Do 26 jan 
Vrij 27 jan 
Ma 30 jan     
Din 31 jan  
Don 2 feb 

  1 t/m 8 
1 t/m 4 
6A en 6B       
1 t/m 8 
1 t/m 8 
 

Gedichtendag 2023  

Vrije dag onderbouw  
Kinderboerderij  
Schaatsen A – lijn  
Schaatsen B – lijn  
 

  

 

 
 

 

     
     

Oud en nieuw 
Oooohh!! en aaahhh!! en wow!!  
Dat was alles wat je hoorde op de maandagmorgen dat leerlingen en ouders de sprookjesachtig 
versierde hal van de school binnenliepen. Alle lof en waardering voor de oudercommissie die een 
hele dag bezig is geweest om de school zo prachtig in kerstsfeer te brengen. En dat hadden ze 
een paar weken eerder voor het Sint-Nicolaasfeest ook al gedaan. Waar zouden we zijn zonder 
u! 
De Sint-Nicolaasviering was een feest met bezoek van de goedheiligman aan de leerlingen van 
de onderbouw in de aula en een feest van prachtige surprises bij de oudere leerlingen.   

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Op donderdag 22 december genoten alle leerlingen van de kerstviering. Die begon in de hal met 
een prachtig optreden van het schoolkoor onder leiding van muziekdocente mevrouw M. Pool. 
Daarna genoten de leerlingen in de klassen van een heerlijk kerstontbijt met een door de 
leerlingen rijk gevuld buffet. Hartelijk dank voor uw inbreng! 
’s Avonds was er de traditionele groep 5-musical. ‘The sleeping beauties’ was een feest van 
zang, spel en dans, een hoogtepunt voor de leerlingen van de groepen 5 en hun ouders.   
 
En nu is dan na twee weken vakantie ook het schooljaar weer van start gegaan. We wensen de 
leerlingen en u allen een goede periode waarin weer veel op het programma staat.   
                 

Kwaliteitspeilingen 
Hartelijk dank voor de respons op de kwaliteitspeilingen die in december zijn gehouden. De 
komende weken zullen de resultaten worden bekeken en geanalyseerd. Daarna wordt u erover 
geïnformeerd. Naar verwachting zal in de volgende nieuwsbrief meer informatie over de peilingen 
te vinden zijn. 
 
Nieuwe gymdocent  
Goed nieuws: het is in de afgelopen periode gelukt om een nieuwe gymdocent te vinden. De 
heer H. Achalhi komt met ingang van deze week lesgeven aan de groepen 3 tot en met 8 op 
dinsdag, woensdag en donderdag.  
 
Kleuterplein 

Voor veel ouders is het kleuterplein achter de school onbekend 
terrein. Toch gebeurt daar van alles. Een aantal ouders uit de 
oudercommissie zet zich in voor een vergroeningsslag van het plein 
waar de kleuters spelen. Twee acties zijn de afgelopen tijd 
uitgevoerd: er is een perenboom geplant en er is een wilgentenen hut 
geplaats waar de leerlingen in kunnen spelen. Met dank aan de 
ouders die zich hiervoor inzetten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Vertrouwenspersoon 
Per 1 januari 2023 is er een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangesteld. Mevrouw E. Revet 
zal deze functie de komende periode vervullen naast de heer D. Sikkens, de huidige externe 
vertrouwenspersoon. De termijn van de heer D. Sikkens loopt af per 1 juli 2023. Voor verdere 
gegevens wordt u verwezen naar de website.  
   
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.   
 
Vakantierooster 2023-2024 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar zal zeer binnenkort op de website van de school 
te raadplegen zijn. 
 
Inloophalfuur groepen 1 t/m 2   
Aanstaande woensdag, 11 januari, zijn de ouders van de groepen 1 en 2 uitgenodigd voor het 
inloophalfuur dat we op school organiseren. Ouders zijn dan tussen 8.45 en 9.15 uur van harte 
welkom in de groep van hun kind. U kunt dan samen met uw kind een activiteit doen, 
bijvoorbeeld een spelletje spelen of een puzzel maken. Gedurende de rest van dit schooljaar zal 
er elke woensdag na een schoolvakantie een inloophalfuur worden gehouden in deze 
groepen.   
 
Vacatures per 1 maart 2023 
Per 1 maart ontstaat een aantal vacatures op RSV-Noord en RSV-Zuid. De vacatures zijn te 
vinden op de website van de school. 
  
Gratis reizen met het OV voor kinderen, ook in 2023! 
Ook vanaf 1 januari 2023 reizen alle kinderen van 4 tot 12 jaar, die in Rotterdam ingeschreven 
staan, gratis met het openbaar vervoer in de stad. Dit betekent dat alle kinderen in de leeftijd van 
4 tot 12 jaar een jaar lang gratis kunnen reizen met de vervoersmiddelen van de RET zoals de 
metro, tram en bus en de buslijn van EBS in Rozenburg. Om hier gebruik van te kunnen maken 
moet uw kind ingeschreven staan in Rotterdam. Het enige wat voor het gratis reizen nodig is, is 
een eigen persoonlijke OV-chipkaart. Daarmee kan het gratis reisproduct worden aangevraagd 
via de website  www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen.  
Meld uw kind(eren) aan en reis samen op een veilige, comfortabele en schone manier door de 
stad. En ontdek samen de leukste nieuwe plekken in Rotterdam! 
Met deze actie wil de gemeente Rotterdam het openbaar vervoer toegankelijker maken voor alle 
Rotterdamse kinderen. Zo wordt het openbaar vervoer voor gezinnen een aantrekkelijk alternatief 
voor de auto. Ouders met kind(eren) krijgen de mogelijkheid om op een veilige, comfortabele en 
schone manier van A naar B te reizen, zonder een parkeerplaats te hoeven zoeken.  
 
 
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.  

 

http://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen


 
 
 
 
 

• 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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