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Kalender januari 2023 
 
 
Di 17 jan  
Di 17 jan 
Vr 27 jan 
Di 31 jan 
 
 

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

Voorstelling op school 
Bezoek Wereldmuseum 
Vrije dag onderbouw 
Voorstelling op school 
 

 

Kerstviering 
Nadat we een aantal jaren rekening hebben moeten houden met allerlei beperkingen vanwege 
de coronamaatregelen, konden we op school weer een kerstdiner organiseren. We kijken terug 
op een zeer geslaagde avond met een keur aan vegetarische versnaperingen. Het plein zag er 
gezellig uit met de extra verlichting en de tent. Het schoolkoor zong prachtige kerstliederen, de 
kinderen waren feestelijk gekleed en gelukkig kregen we ook nog even bezoek van de kerstman. 
Zonder de inspanningen van de oudercommissie en extra helpende ouders was dit niet mogelijk 
geweest. Waar zouden we zijn zonder u! 

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 bekeken en geanalyseerd worden. Naar verwachting zal 
daarover in de volgende nieuwsbrief meer informatie te vinden zijn. 
 
Nieuwe leerkracht 
Met ingang van 1 januari 2023 start onze nieuwe gymleerkracht, de heer H. Achalhi. Hij zal de 
lessen lichamelijke opvoeding verzorgen voor de groepen 3 tot en met 8. We zijn blij met zijn 
komst en kijken uit naar de samenwerking. 

Vertrouwenspersoon 
Per 1 januari is er een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangesteld. Mevrouw E. Revet zal 
deze functie de  komende periode uitvoeren 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. 
 
Vakantierooster 2023-2024 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar zal zeer binnenkort op de website van de school 
te raadplegen zijn. 
 
Vacatures per 1 maart 2023 
Per 1 maart ontstaan een aantal vacatures op RSV I en RSV II. De vacatures zijn te vinden op de 
website. 
 
 

 



 
Gratis reizen met het OV voor kinderen, ook in 2023! 
Vanaf 1 januari 2022 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. 

 De leerkrachten, ook van de groepen 1 en 2, willen graag om 8.45 uur met de les 
beginnen. Houdt u daar rekening mee?  

 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 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 
 
 


