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Kalender februari 2023 
    

 
 
 

woe 1 feb  
don 2 feb 
don 9 feb 
don 16 feb 
don 23 feb 
vrij 24 feb t/m 3 maart  
 
 
 

 

  8a en 8b       
1b t/m 8b 
5a 
1 t/m 8 
1 t/m 4 
1 t/m 8 
 
 
 

Bezoek aan Geldlab    

Schaatsen 
Kinderboerderij  
Start thema ‘Klimaat’ 
Vrije dag onderbouw   
Voorjaarsvakantie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 26 januari was het 
Gedichtendag.  
In alle groepen is aandacht 
besteed aan poëzie.  
 
Aanstekelijk:  
spontaan verscheen dit elfje op 
het bord in de teamkamer. 
 
   

     
     
     

 
Goed van start in januari 
In de periode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie is er altijd veel te doen in het schoolleven. De 
ouders van groep 1 en 2 maakten op de woensdag na de vakantie in groten getale gebruik van 
het inloophalfuur in de klas. Het is mooi om te zien met hoeveel toewijding er door kleuters en 
ouders samen wordt gespeeld en gepuzzeld, geknutseld en gebouwd.  

 



De leerlingen van groep 3 tot en met 8 doken al snel met hun neus in de toetsen. De resultaten 
van de zogenaamde Midden-toetsen zijn belangrijk voor de leerkrachten. Ze geven inzicht in 
waar de leerlingen staan, waar de komende maanden extra aandacht aan moet worden besteed 
en waar extra mee moet worden geoefend.  
Groep 8 bereidt zich voor op de grote stap die zij na de zomervakantie gaan maken en de keuze 
van een school waar zij hun opleiding na de zomer gaan vervolgen.  
 
Dit is de week van het schoolschaatsen. Wat fijn dat we dit na een aantal jaar weer met alle 
klassen kunnen doen. Hartelijk dank voor de bereidwillige inzet van vele ouders voor het rijden, 
schaatsen onderbinden, aanmoedigen en oprapen van gevallen leerlingen; mede dankzij u 
beleefden de leerlingen een heerlijke ochtend, met warme chocomel toe op school.  
Alle leerlingen kregen (of krijgen donderdag) een terugkomkaartje waarmee ze de komende tijd 
nog een keer gratis kunnen schaatsen op de schaatsbaan aan het Toepad.  
   
Personeel 
Onze Interne Begeleider, mevrouw N. Van der Loos, is na de kerstvakantie begonnen met re-
integratiewerkzaamheden op school en daar zijn we heel blij mee. We hopen dat zij haar taken 
langzaam maar zeker weer zal kunnen gaan oppakken. Voorlopig blijft mevrouw M. Froeling nog 
het aanspreekpunt voor alle zaken die met zorg en ondersteuning te maken hebben.    
 
Mevrouw J.W. Koekkoek-Wanner, Remedial Teacher en leerkracht van groep 3B gaat per  
1 maart as. de RSV verlaten, zij gaat met pensioen. Wij gunnen haar de welverdiende rust na 
jarenlange inzet op beide scholen van de RSV, maar wat zullen we haar missen als 
gewaardeerde leerkracht en kundige Remedial Teacher.  
Ondanks herhaalde plaatsingen van deze vacature, is het nog niet gelukt om een nieuwe 
Remedial Teacher te vinden, u kunt meehelpen door de link vacature parttime Remedial Teacher 
in Rotterdam te verspreiden in uw netwerk.  
 
In de vacature die ontstaat op woensdag en donderdag in groep 3B is voorzien doordat 
mevrouw M. Richel-de Leeuw bereid is op die dagen extra te komen lesgeven in groep 3B, 
waarmee we heel blij zijn.  
 
Ook op de administratie van de school is een verandering aanstaande: mevouw M.M.L.C.T. 
Eyck, managementassistente, maakt per 1 maart as. de overstap naar een andere werkkring. 
Ook voor mevrouw Eyck geldt dat we haar alle succes toewensen, haar vertrek is een gevoelige 
aderlating voor de scholen vanwege alle kennis en ervaring die zij heeft. We zijn hard bezig met 
de invulling van de vacature.    
 
Vakantierooster schooljaar 2023-2024 
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar staat op de website van de school.  
 
OPR-verkiezing van het Samenwerkingsverband PPO 
Het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs, waar de Rotterdamse Schoolvereniging 
bij is aangesloten, roept kandidaten op voor de verkiezingen van de Ondersteuningsplanraad. Zie 
de bijlage voor meer informatie over wat deze raad doet, wat de functie inhoudt en over 
procedure van aanmelding.  
 
 
Data schoolreizen groep 1 t/m 4   
Groepen 1  vrijdag 26 mei 2023  
Groepen 2  vrijdag 26 mei 2023 
Groepen 3 en 4  dinsdag 16 mei 2023 
 
Data werkreizen groep 5 t/m 8  
Groepen 5  maandag 3 tot en met  woensdag 5 juli 2023  
Groepen 6  dinsdag 6 tot en met donderdag 8 juni 2023 
Groepen 7  woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2023 
Groepen 8  maandag 22 tot en met vrijdag 26 mei    

  

  

  

  

http://www.meesterbaan.nl/index.aspx?id=228107
http://www.meesterbaan.nl/index.aspx?id=228107


 
 
 
 
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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