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dinsdag 

 
 
 

12 juni 

U kunt zich aanmelden voor het 10 minutengesprek 
 met afspraak van 3 juli 

Dit kan via www.rozenhorst.nl of via het 
aanmeldstrookje elders in dit Rozenblaadje. U kunt dit 

tot vrijdagochtend 22 juni 12:00 uur doen. 
 

Let op: Dit geldt niet voor de groepen 8 

dinsdag 12 juni 

U kunt zich aanmelden voor het maken van de 
broertjes/zusjes foto die (nog) niet op de Rozenhorst 

zitten door de schoolfotograaf 
Dit kan via www.rozenhorst.nl of via het 

aanmeldstrookje elders in dit Rozenblaadje. U kunt dit 
tot maandagochtend 17 september 12:00 uur doen. 

dinsdag 12 juni 
Groep 7a – 7b 

Praktisch verkeersexamen. 

maandag 18 juni 
Alle groepen 

Inloopmoment van 13:15 tot 13:45 uur 

woensdag 20 juni 
Meesters en Juffendag 

Alle meesters en juffen vieren tegelijk hun verjaardag. 

vrijdagochtend 22 juni 
Laatste ochtend om u aan te melden voor de 

kijkavond van 3 juli  

maandag 25 juni 
Groepen 6/7b – 7a – 8a – 8b 

Sportclinic: Honkbal 

vrijdag 29 juni 
Groep 7a 

Veldles: “Struinen op de Landtong” 
Ochtend-fiets-excursie. 

vrijdag 29 juni 
Groep 5a – 5b – 6a 

Gastles Inline skaten 

vrijdag 29 juni 
Groepen 1-2 en de Peuterspeelzaal 

Modderdag 
Verdere informatie volgt via klasbord 

maandag 2 juli 
Groepen 6/7b – 7a – 8a – 8b 

Sportclinic: Honkbal 

maandag 2 juli 
Groepen 1 t/m 7 

Rapport 2 

Jan Tooropstraat 1-5 
3181 HE Rozenburg 
 
Op www.rozenhorst.nl vindt 
u deze nieuwsbrief ook 
terug 

 

http://www.rozenhorst.nl/
http://www.rozenhorst.nl/
http://www.rozenhorst.nl/home.html
http://www.rozenhorst.nl/


dinsdag 3 juli 
Groepen 1 t/m 7 

10 minutengesprek met afspraak. 

woensdag 4 juli 
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan 

“stoeltje passen”. 
De groepen 8 zijn om 11:00 uur uit. 

vrijdag 6 juli 
Groep 6/7 b 

Veldles: “Struinen op de Landtong” 
Ochtend-fiets-excursie. 

vrijdag 6 juli 
Groep 5a – 5b – 6a 

Gastles Inline skaten 

vrijdag 6 juli 
Oud-Papier 

Openingstijden: 19:00 uur tot 20:00 uur 

zaterdag 7 juli 
Oud-Papier 

Openingstijden: 10:30 uur tot 11:30 uur 

maandag 9 juli 

Directeur José Pijpers – Fila neemt ’s middags tussen 
13:15 uur en 15:00 uur afscheid van de leerlingen. 

Vanaf 15:15 uur tot 17:30 uur  
Afscheidsreceptie voor ouders en verdere genodigden. 

dinsdag 10 juli 

Groep 1 t/m 8 
’s middags sponsorloop “Jump en Splash” 

Locatie: Molenveld. 
Zie programma slotweek elders in dit Rozenblaadje. 

dinsdag 10 juli 

Groep 8a – 8b 
Musical “Hospitaal Abnormaal”  

Voor de opa’s en oma’s  
Inloop 10:00 uur Aanvang 10:15 uur 

dinsdag 10 juli 

Groep 8a – 8b 
Musical “Hospitaal Abnormaal”  

Voor de ouders, broertjes en zusjes 
Inloop vanaf 19:15 uur Aanvang 19:30 uur.  

woensdag 11 juli 
Groepen 1 t/m 4 

Er komt een echt theater naar school die voor de 
leerlingen “de Gruffalo” speelt. 

woensdag 11 juli 
De allerlaatste schooldag voor de groepen 8 

De 8ste groepers worden door alle leerlingen van de 
school uitgezwaaid om 12:15 uur. 

vrijdag 13 juli 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag t/m vrijdag 
16 juli t/m 

24 aug 
Zomervakantie 

maandag 
27 

augustus 
Eerste schooldag 

Schooljaar 2018-2019 

maandag 2 sept Eerste schooldag 2018-2019 

maandag 
10 

september 
Groepsavond groepen 7 - 8 

Belangrijke informatie over schooljaar 



2018-2019 
Van 20:00 uur tot 21:30 uur 

dinsdag 
11 

september 

Groepsavond groepen 3 - 4 - schakelklas 
Belangrijke informatie over schooljaar 

2018-2019 
Van 20:00 uur tot 21:30 uur 

donderdag 
13 

september 

Groepsavond groepen 1 – 2 – 5 - 6  
Belangrijke informatie over schooljaar 

2018-2019 
Van 20:00 uur tot 21:30 uur 

maandag 
17 

september 
Laatste ochtend om u aan te melden voor de 

schoolfotograaf. 

dinsdag 
18 

september 
Jubileum RVKO 

Alle leerlingen zijn vrij. 

vrijdag 
21 

september 

Schoolreisje 
Groep 1 t/m 3 gaan naar Diergaarde Blijdorp 

Groep 4 t/m 8 gaan naar de Efteling. 

maandag 1 oktober Schoolfotograaf 

dinsdag 2 oktober Schoolfotograaf 

maandag t/m vrijdag 
22 okt t/m 

26 okt 
Herfstvakantie 

maandag t/m vrijdag 
24 dec t/m 

4 jan 
Kerstvakantie 

maandag t/m vrijdag 
25 feb t/m 

1 mrt 
Voorjaarsvakantie 

vrijdag t/m maandag 
19 apr t/m 

22 apr. 
Goede Vrijdag - Pasen 

dinsdag t/m vrijdag 
23 apr t/m 

3 mei 
Meivakantie 

donderdag t/m 
vrijdag 

30 mei t/m 
31 mei  

Hemelvaart 

maandag 10 juni Tweede Pinksterdag 

vrijdag 19 juli 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag t/m vrijdag 
22 juli t/m 

30 aug 
Zomervakantie 

 
Oproep…………TSO – Tussenschoolse Opvang zoekt begeleiders 

 

Op maandag t/m vrijdag m.u.v. de woensdag is er voor de leerlingen van school de mogelijkheid om 

over te blijven. Deze tussenschoolse opvang is alleen mogelijk als er voldoende ouders zijn die 

toezicht houden, zij krijgen hier een vergoeding voor. M.i.v. het nieuwe schooljaar hebben wij 

plaats voor nieuwe vrijwilligers.  

Voor vragen en/of aanmelden kunt u terecht bij Juf Saskia van Beurden of juf Trudy van der Waardt.  

 



Slotweek maandag 9 juli t/m donderdag 12 juli. 

Hierbij presenteren wij u het programma van onze slotweek. Wij willen het schooljaar op een 

gezellige manier afsluiten.  

Op maandagochtend 9 juli ziet het programma er als volgt uit: 

Groep 1/ 2: De lokalen worden opgeruimd en de kinderen mogen hierbij helpen en gezellig 

spelen. 

Groep 3/7: De lokalen worden samen met de kinderen opgeruimd en de spullen 

doorgegeven naar de volgende groep.  Ook gaan de kinderen genieten van de uitvoering van 

de eindmusical van de leerlingen van groep 8. 

 

Maandagmiddag: 

Groep 1/ 8: De middag zal in het teken staan van het afscheid van juf José. Alle groepen 

voeren iets op voor juf José zoals bijvoorbeeld een toneelstuk of een lied. Uiteraard kijken de 

kinderen ook gezellig naar elkaars optredens.  

              Op dinsdagochtend 10 juli ziet het programma er als volgt uit: 
Groep 1/ 2: De kinderen doen mee aan een spelletjescircuit samen met de kinderen van de 

peuterspeelzaal. Bij mooi weer worden dit waterspelletjes. Verdere informatie volgt nog. 

Groep 3/7: De lokalen worden verder opgeruimd en we kijken met elkaar een leuke film. 

Groep 8: De leerlingen van groep 8 voeren de musical op voor de opa’s en oma's. 

 

Dinsdagmiddag:  

Groep 1/ 8: Op het Molenveld zullen de kinderen meedoen aan ‘Jump & Splash’. De kinderen 

hebben hier reeds informatie over deze ‘sponsorloop’ gekregen. 

  

Op woensdag 11 juli ziet het programma er als volgt uit: 

Groep 1/ 4: Er komt een echt theater naar school. De voorstelling die de kinderen gaan 

bekijken heet ‘De Gruffalo’. 

Groep 5/7: De kinderen spelen het ‘Zweeds renspel’ in en rond de school. 

Om 12.15 uur worden de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid door alle leerlingen van de 

school. 

               Op donderdagochtend 12 juli ziet het programma er als volgt uit: 
Groep 1/ 2: De kinderen spelen in speeltuin de ‘Kolenkid’ en kijken een film. 

Groep 3/7: De kinderen spelen een potje Bingo en gaan naar speeltuin de ‘Kolenkid’ 

 

Donderdagmiddag: 

Groep 1/ 7: De kinderen mogen speelgoed en spelletjes meenemen en nemen afscheid van 

elkaar in de groep. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vakantierooster en vrije dagen 2018 - 2019 

 
Herfstvakantie     22-10-2018 t/m 26-10-2018 
 
Kerstvakantie     21-12-2018 t/m 04-01-2019 
 
Voorjaarsvakantie    25-02-2019 t/m 01-03-2019  
 
Goede vrijdag/ Pasen   19-04-2019 t/m 22-04-2019 
 
Meivakantie     23-04-2019 t/m 03-05-2019 
 
Hemelvaart    30-05-2019 t/m 31-05-2019 
 
Tweede Pinksterdag   10-06-2019 
 
Zomervakantie     22-07-2019 t/m 30-08-2019 
 

Vrije dagen voor alle groepen (studiedag leerkrachten) 
Dinsdag 18 september 2018 
Vrijdag 19 juli 2019 
Overige data volgen z.s.m. 

 

 
 
Schoolfotograaf 
 
Op maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Er worden dan 
een aantal foto’s gemaakt van alle kinderen, te weten een portretfoto, een foto met eventuele 
broertjes en/of zusjes en een klassenfoto. 
Als extra service is onze schoolfotograaf wederom bereid om uw kind samen met zijn broertje en/of 
zusje die nog niet op de Rozenhorst zitten te fotograferen.  
Dit vindt plaats op dinsdagmiddag 2 oktober. 
Wilt u daarvoor onderstaand strookje invullen en inleveren bij de groepsleerkracht, u krijgt van te 
voren een briefje met de tijd waarop u verwacht wordt.  
 
 

 
 
 
De ouders van …………………………………………………uit groep………………. 
Willen hun kind(eren) onder de 4 jaar laten fotograferen. 
Uiterlijk maandag 17 september inleveren bij de groepsleerkracht. 
 
 
 



Geachte ouders, verzorgers, 
 
Middels onderstaand strookje kunt u zich opgeven voor het 10 minutengesprek met afspraak van 
dinsdag 3 juli 
U kunt hierbij uw voorkeur aangeven. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
(helaas lukt dit niet altijd) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Vroeg: 16.00 uur tot 18.00 uur. 
 

 Laat:  18.30 uur tot 21.00 uur.  
 

 Geen voorkeur. 
 
Naam:        Groep:    
 
Dit strookje moet uiterlijk vrijdagochtend 22 juni ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht 
 (voor 12.00 uur). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Vroeg: 16.00 uur tot 18.00 uur. 
 

 Laat:  18.30 uur tot 21.00 uur.  
 

 Geen voorkeur. 
 
Naam:        Groep:    
 
Dit strookje moet uiterlijk vrijdagochtend 22 juni ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht 
 (voor 12.00 uur). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vroeg: 16.00 uur tot 18.00 uur. 
 

 Laat:  18.30 uur tot 21.00 uur.  
 

 Geen voorkeur. 
 
Naam:        Groep:    
 
Dit strookje moet uiterlijk vrijdagochtend 22 juni ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht 
 (voor 12.00 uur). 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Op deze gespreksavond worden alleen de ouders/verzorgers van de kinderen verwacht. 
Bij een kijkmiddag zonder afspraak mag u uw kind meebrengen om samen het werk te bekijken. 

 

 
 


