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zaterdag 15 dec.

Het kinderkoor van de Rozenhorst heeft een 
optreden in Muziektheater De Ontmoeting 

Aanvang 14:30 uur.  
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom.

woensdag 19 dec.

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

Doel: Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam 
Nadere informatie in dit Rozenblaadje. 

donderdag 20 dec.

Het kinderkoor van de Rozenhorst heeft een 
optreden 

in De Hof, achter de Immanuëlkerk. 
Aanvang 14:30 uur.

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
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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

maandag 4 mrt.

Groep 8a – 8b 
“bus” excursie naar het Nationaal Archief te 

Rotterdam 
Lunch pakket meenemen.

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

donderdag 4 apr.
Groep 7a – 7b 

Veilig Verkeer Nederland 
Praktisch verkeersexamen 

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



Beste ouders en kinderen, 

Kerst is een feest van geboorte en nieuw begin, voor mij echter ook een mooi moment om 
even 
terug te kijken. 
Ik ben nu 5 maanden werkzaam op de Rozenhorst en geniet van alles om mij heen. Ik zie 
enthousiaste kinderen, die samen willen leren en spelen en natuurlijk hét middelpunt zijn 
van onze 
school. Fijn om iedere dag samen te kunnen werken met gemotiveerde en zeer collegiale 
teamleden. 
En ik ben blij verrast door de vele betrokken en meehelpende ouders in de school. Mooi om 
samen 
bezig te mogen zijn met de ontwikkeling van uw kind(eren). 
Ik kijk vol optimisme naar het nieuwe jaar 2019, waarin kinderen, teamleden en ouders 
samen op 
pad gaan, om de Rozenhorst elke dag een beetje beter en mooier maken. 

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

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



Maar nu gaan we eerst genieten van de Kerst. Ik wens iedereen mooie dagen toe, samen 
met het 
gezin, de familie en vrienden. Hopelijk wordt Kerst ook een nieuw begin voor alle mensen 
die een 
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken én voor hen die op plaatsen in de wereld leven, 
waar heel 
wat minder te vieren valt. 
Na de Kerst maken we ons op voor een gezellige jaarafsluiting en wens ik iedereen een 
heel gezond, 
liefdevol en gelukkig 2019 toe. Graag tot 7 januari. 

Dave van Deursen 

  



  



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.  

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. 
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


