
 
 

Het Rozenblaadje 
januari 2019 

 

 
 

dinsdag 

 
 

16 januari 

U kunt zich aanmelden voor het 10 minutengesprek 
 met afspraak van 19 februari 

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

1 februari 12:00 uur doen. 

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 
De kinderen van de groepen 1a – 1/2c – 1d dienen een 

bord, beker en bestek mee te nemen, graag voorzien van 
naam.  

Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje. 

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. 

donderdag 21 febr. Carnaval 

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: 

Jan Tooropstraat 1-5 
3181 HE Rozenburg 

 
Op www.rozenhorst.nl  vindt 
u deze nieuwsbrief ook 
terug 
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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 

donderdag 18 apr. Paasviering 

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 

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 

 
 
Beste ouders en kinderen, 

Ik hoop dat jullie allemaal een prettige jaarwisseling hebben gehad en het jaar 2019 goed zijn 

begonnen.  

Op de Rozenhorst zijn we 2019 gestart met een nieuwe instroomgroep. Deze groep krijgt les van juf 

Annebel, voor velen geen onbekende. De groepen bij de kleuters zijn hierdoor kleiner gemaakt, 

waardoor er meer aandacht is voor de kinderen. Juf Annebel heeft, na het behalen van PABO 

diploma, eerst een wereldreis gemaakt en is nu verantwoordelijk voor groep 1D.  

In groep 6B heeft juf Nicole het eerste halfjaar van schooljaar 2018-2019 fulltime gewerkt, omdat juf 

Margaretha met zwangerschapsverlof was. Sinds 7 januari 2019 is juf Margaretha weer terug en 

staat ze twee dagen voor de groep. De overige dagen geeft juf Nicole les. Voor de kinderen is juf 

Margaretha geen onbekende, omdat ze vorig jaar al de juf was van deze groep.  

We wensen de juffen en de kinderen veel plezier en laten wij er met z’n allen een ontzettend mooi 

en leerzaam jaar van maken.  

 

Stakingsdag 15 maart 2019. 

Op 9 januari 2019 kwam het bericht van de AOb dat het onderwijs gaat staken op 15 maart 2019. Het 

besluit om te staken ligt in eerste instantie niet bij de school, maar bij de schoolbesturen. We hebben 

hier, los van de media, nog geen bericht van gehad. We hopen jul lie z.s.m. te kunnen informeren 

Dave van Deursen. 

 

 



 
 

 
Het Nationale Voorleesontbijt 2019 vindt plaats op woensdag 23 januari  2019. Die dag lezen weer 
talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters in heel Nederland om zo 
het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren.   
Met deze honderden Voorleesontbijten op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bibliotheken en 
scholen in het gehele land gaat de 16de editie van De Nationale Voorleesdagen van start. 
 
Ook op de Rozenhorst wordt een voorleesontbijt voor de kleuters georganiseerd. De kinderen van 
groep 1-2B zijn uitgenodigd in de bibliotheek en voor de kinderen van de groepen 1A, 1-2C en 1D is 
het voorleesontbijt op school. Gezellig samen ontbijten en daarna luisteren naar een mooi verhaal, 
wie er komt voorlezen is nog een verrassing!  
Wilt u uw kind een bord, beker en bestek (graag voorzien van naam) meegeven naar school?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Middels onderstaand strookje kunt u zich opgeven voor de gespreksavond met afspraak van dinsdag 
19 februariu 2019 
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  1 februari 2019 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 1 februari 2019 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 1 februari 2019  ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht 
(voor 12.00 uur). 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Op deze gespreksavond worden alleen de ouders/verzorgers van de kinderen verwacht. 
Bij een kijkavond zonder afspraak mag u uw kind meebrengen om samen het werk te bekijken. 
 

 
 


