
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Februari 2023 

 

 
Kalender februari 2023 

 

 
Ma 6 feb 
Di 7 feb 

Vr 10 feb 

Do 23 feb 

24 feb t/m 3 mrt 

 
 

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

1 t/m 8 
 

Havenexcursie 
Havenexcursie 
Inloopmiddag themaperiode 
Vrije dag onderbouw 

Voorjaarsvakantie 

 

Themaperiode 

In de eerste twee weken van februari wordt er op school aan het thema ‘De haven’ gewerkt. Er 

gaan klassen op excursie naar de haven in Rotterdam, er komen gastsprekers op school en er 

zullen allerhande activiteiten in het kader van dit thema worden georganiseerd. Op vrijdagmiddag 

10 februari kunt u de resultaten van al het werk komen bewonderen. De school is dan van 14.15 

uur tot 14.45 uur open voor belangstellende ouders. 

Schaatsdag 
Op vrijdag 10 maart staat de jaarlijkse schaatsdag gepland. We gaan dan met alle klassen naar 
de Sportboulevard in Dordrecht. We hebben tijdens het schaatsen altijd veel hulp van ouders 
nodig. Misschien kunt u deze dag alvast in uw agenda zetten. Binnenkort ontvangt u een aparte 
brief met meer informatie over deze dag.    
 
Vakantierooster schooljaar 2023-2023 
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.  
 
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. Ondanks herhaalde advertenties 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. 

 
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?  

 

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


• 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 
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