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woensdag 7 nov. Alle groepen 
Inloopmoment van 8:30 tot 9:00 uur.

maandag 12 nov. Alle leerlingen krijgen hun eerste 
voortgangsrapport.

dinsdag 13 nov. Voortgangsgesprekken

dinsdag 13 nov.

Groep 7b 
Busexcursie naar een zuivelboerderij te 

Schipluiden. Als het verkeer mee zit zijn de 
kinderen om 12:00 uur terug op school en gaan 

dan naar huis om te lunchen. 
Kleding advies: Alles dat tegen een stootje kan 

en vuil mag worden.

donderdag 15 nov.

Groep 8b 
Excursie naar Kinderboerderij de Beestenboel 

voor de les; “Levende Zee” 
Van 13:15 uur tot 15:15 uur.

dinsdag 20 nov.

Groep 7a 
Busexcursie naar een zuivelboerderij te 

Schipluiden. Als het verkeer mee zit zijn de 
kinderen om 12:00 uur terug op school en gaan 

dan naar huis om te lunchen. 
Kleding advies: Alles dat tegen een stootje kan 

en vuil mag worden.

dinsdag 20 nov

Groep 7b 
Fiets - Excursie naar Kinderboerderij de 
Beestenboel voor de les: “Levende Zee” 

De leerlingen gaan met de hele groep tegelijk 
van en naar school.

dinsdag 20 nov.

Groep 8a 
Excursie naar Kinderboerderij de Beestenboel 

voor de les; “Levende Zee” 
Van 13:15 uur tot 15:15 uur.
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donderdag 22 nov.

Groep 7a 
Fiets - Excursie naar Kinderboerderij de 
Beestenboel voor de les: “Levende Zee” 

De leerlingen gaan met de hele groep tegelijk 
van en naar school. 

vrijdag 23 nov. Disco  
Dezelfde tijden, hetzelfde thema

maandag 26 nov.

Groep 8b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Verhalen vertellen 
Locatie: Museum Rotterdam ’40-’45 NU

dinsdag 27 nov.

Groep 7a  
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Verhalen vertellen 
Locatie: Museum Rotterdam ’40-’45 NU

woensdag 28 nov.

Groep 8a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Verhalen vertellen 
Locatie: Museum Rotterdam ’40-’45 NU

woensdag 28 nov.

Groep 1 t/m 5 
Pietengym 

Trek je sportiefste Pietenpak aan maar……  
let op! 

Trek wel stevige gymschoenen anders glijd je 
van het dak.

vrijdag 30 nov. Groep 6 t/m 8 
Gymles, overgoten met een 5 december sausje.

vrijdag 30 nov.

Groep 7b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Verhalen vertellen 
Locatie: Museum Rotterdam ’40-’45 NU

dinsdag 4 dec. Voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 én 4/5b 
vanaf 18.30 de surprise knutselavond.

woensdag 5 dec. Sinterklaas

woensdag 19 dec.

Kerstmarkt 
Tijd: 16:30 uur tot 19:30 uur 

Doel: Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam 
Nadere informatie in het volgende 

Rozenblaadje. 

donderdag 20 dec. Kerstviering

vrijdag 21 dec. Vrije dag voor alle groepen



maandag t/m 
vrijdag

24 dec t/
m 4 jan. Kerstvakantie

donderdag 17 jan.

Alle groepen 
Kijkmiddag zonder afspraak 

U bent welkom met uw kind om het werk van 
uw kind te bekijken. 

Van 15:30 uur tot 16:30 uur.

woensdag 23 jan. Voorleesontbijt

maandag 28 jan.

Groepen 7a – 7b – 8a – 8b 
In het kader van het Cultuurtraject wordt een 

workshop Bye Bye Baby verzorgt. 
Dit sluit aan bij de activiteit van 4 februari in 

het Maas Theater te Rotterdam

maandag 4 febr.

Groepen 7a – 7b - 8a – 8b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Bye Bye Baby 
Locatie: Maas Theater en Dans te Rotterdam.

donderdag 14 febr. Alle groepen 
Inloopmoment van 8:30 tot 9:00 uur.

maandag 18 febr. Rapport 1

dinsdag 19 febr. Groepen 1 t/m 8 
10 minutengesprek met afspraak.

vrijdag 22 febr. Vrije dag voor alle groepen

maandag t/m 
vrijdag

25 feb t/m 
1 mrt Voorjaarsvakantie

donderdag 7 mrt.

Groepen 3a – 4a – 4/5b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Filmsounds 
Locatie: De Rozenhorst

maandag 18 mrt.

Groepen 1a – 1-2b – 1-2 c 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Bashi 
Locatie: Speelzaal De Rozenhorst

vrijdag 5 apr. Alle groepen 
Inloopmoment van 8:30 tot 9:00 uur.

vrijdag 12 apr. Playbackshow

vrijdag t/m 
maandag

19 apr t/m 
22 apr. Goede Vrijdag - Pasen



dinsdag t/m vrijdag 23 apr t/m 
3 mei Meivakantie

maandag t/m 
vrijdag

6 t/m 10 
mei

Groep 8a – 8b 
Schoolkamp

woensdag 22 mei
Meesters en Juffendag 

Alle meesters en juffen vieren tegelijk hun 
verjaardag.

dinsdag 28 mei 

Alle groepen 
Kijkmiddag zonder afspraak 

U bent welkom met uw kind om het werk van 
uw kind te bekijken. 

Van 15:30 uur tot 16:30 uur.

woensdag 29 mei

Groep 5a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Ketelbinkie 
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam

donderdag t/m 
vrijdag

30 mei t/
m 31 mei Hemelvaart

dinsdag 4 jun.

Groep 6b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Ketelbinkie 
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam

woensdag 5 jun.

Groep 6a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Ketelbinkie 
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam

maandag 10 jun. Tweede Pinksterdag

dinsdag 11 jun. Studiedag 
Alle leerlingen zijn vrij.

dinsdag 18 jun.

Groepen 5a – 6a – 6b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Verwerkingsles Ketelbinkie 
Locatie: De Rozenhorst

vrijdag 28 jun.

Groepen 5a – 6a – 6b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Mission Symphonic 
Locatie: De Doelen te Rotterdam

maandag 8 jul. Rapport 2



Inschrijven vier-jarigen 

Op de dag dat een kind vier jaar wordt, mag het naar de 
basisschool. 
Vanaf 3 jaar en 10 maanden kunnen kinderen komen wennen. 
Als u van plan bent uw kind op onze school in te schrijven, 
wacht daar dan niet te lang mee. 
Als u van vrienden of kennissen weet, dat ook zij het 
voornemen hebben om hun kind op de Rozenhorst in te schrijven, maar nog geen 
kinderen op de Rozenhorst hebben, ook hen graag op de hoogte brengen.  

Beste Ouders/verzorgers, 

Voldoet de Rozenhorst aan uw verwachtingen? Wat gaat goed en wat kan beter? 
Voor ons is het erg belangrijk om uw mening over een aantal zaken te weten zodat 
wij voortdurend alert kunnen blijven op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom 
voeren wij een tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek uit. Hier vragen wij uw 
medewerking voor. 
Via de mail heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit 
onderzoek. De vragenlijst staat ‘aan’ vanaf 19 november 2018. Het invullen van de 
vragenlijst kan tot 9 december 2018 aanstaande. 
Bent u niet in de gelegenheid om deze vragenlijst thuis in te vullen? Op vrijdag 23 
november van 13.15 uur tot 15.15 uur bieden wij u de mogelijkheid om dit op 
school te komen doen. U kunt zich dan bij meester Dave melden en krijgt 
beschikking over een computer van school. 

Alvast bedankt voor de medewerking. 
 

Contact met school: 

Telefoongebruik 
Graag vragen stellen en/of mededelingen doen vóór en niet onder schooltijd. 
De school is op werkdagen vanaf 07.45u tot 16.00u telefonisch bereikbaar. 

dinsdag 9 jul. Groepen 1 t/m 7 
10 minutengesprek met afspraak.

woensdag 10 jul. Stoeltje passen

dinsdag 16 jul. Musical

vrijdag 19 jul. Studiedag 
Alle leerlingen zijn vrij.

maandag t/m 
vrijdag

22 jul. t/
m 30 aug Zomervakantie



Alleen dringende zaken die niet tot na schooltijd kunnen wachten kunnen 
uiteraard onder schooltijd doorgegeven worden. 

Wanneer uw kind na schooltijd door iemand anders wordt opgehaald, wilt u dit 
dan, het liefst vóór schooltijd, aan de leerkracht doorgeven? 

Als u vragen heeft over uw kind voor de leerkracht, bouwcoördinator of directie, 
kom dan even langs en maak een afspraak. Wij hebben liever een persoonlijk 
gesprek i.p.v. een mailcontact. 

!  
In de kleutergroepen gebeuren regelmatig “ongelukjes”. Wij zijn echter bijna door 
het ondergoed heen! 
Wie o wie kan ons helpen om onze reservekleding weer aan te vullen, we kunnen 
zowel jongens als meisjes ondergoed gebruiken. Ook bovenkleding (broeken, 
sokken, leggings e.d.) kunnen wij goed gebruiken. 

Bij voorbaat dank! 
De leerkrachten van de onderbouw 
Beste ouder(s)/verzorger(s ),                                                                                         

                                                                                         

Een hoop vriendjes én iedere dag met plezier naar school? Dat wil elke ouder toch voor zijn 
of haar  kind. De realiteit is soms anders. Vrienden maken, erbij horen, omgaan met 
pestgedrag, voor jezelf opkomen en trots zijn op jezelf zijn allemaal situaties waar kinderen 
mee te maken krijgen. Soms gaat dat even minder goed. 

In december gaat er in Rozenburg een  Kanjertraining voor ouder en kind in de 
leeftijd van 8-12 jaar van start. Aan deze training zijn geen kosten verbonden omdat deze 
training volledig bekostigd wordt door de Gemeente Rotterdam. 

Deze training is bedoeld voor kinderen die zich niet veilig voelen, die niet lekker in hun vel 
zitten, niet positief over zichzelf denken en/of weinig zelfvertrouwen hebben. Kinderen die 
verlegen zijn, snel boos reageren, overal een grapje van maken, verdrietig zijn, gepest 
worden, anderen pesten of weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben. Dit kan voorkomen in 
de thuissituatie, in de buurt op school en/of op de (sport)club. De Kanjertraining heeft als 
doel dat kinderen die deelnemen aan de training meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip 
krijgen op sociale situaties en hun gevoelens beter kunnen uiten. Ze leren dat ze in 
verschillende sociale situaties kunnen kiezen voor een ander gedragsalternatief dan wat ze 



gewend waren te doen. Kortom leren positief over zichzelf en de anderen denken. 
Kernwoorden zijn: vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect. 

De training wordt gegeven door twee ervaren en speciaal opgeleide trainers. De training is 
opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 1½ uur. Zowel ouder(s)/verzorger(s) als kinderen 
nemen deel aan deze training.  U als ouder(s)/verzorger(s) krijgen binnen de ouder- kind 
training een belangrijke rol. U wordt betrokken bij hetgeen wat uw kind leert en bij de 
ontwikkeling die uw kind doormaakt. Het succes van de ouder-kind training zit vooral in het 
samen leren en oefenen.  

Mocht u vragen hebben over de Kantraining of interesse hebben in deelname aan de 
training dan kunt u contact opnemen met: 

Jolanthe Overgaauw 

Orthopedagoog 

Praktijk4Kids 

info@praktijk4kidsbrielle.nl 

06-29079456 
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