Jan Tooropstraat 1-5
3181 HE Rozenburg
Op www.rozenhorst.nl vindt
u deze nieuwsbrief ook
terug
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Alle groepen
Inloopmoment van 8:30 tot 9:00 uur.
Groep 5a
Excursie naar de kinderboerderij voor de les: Uitvogelen
De leerlingen worden daar om 8:45 uur verwacht, rond
10:15 uur lopen ze gezamenlijk naar school. De kinderen
zijn om 12:00 uur uit.
Groep 6b
Excursie naar de kinderboerderij voor de les: Uitvogelen
De leerlingen worden daar om 13:15 uur verwacht en
kunnen om 15:00 uur weer opgehaald worden.
Rapport 1
Groepen 1 t/m 8
10 minutengesprek met afspraak.
Groep 6a
Excursie naar de kinderboerderij voor de les: Uitvogelen
De leerlingen worden daar om 8:45 uur verwacht, rond
10:15 uur lopen ze gezamenlijk naar school. De kinderen
zijn om 12:00 uur uit.
’s Middags carnaval in alle groepen
De leerlingen mogen verkleed komen, hoeft niet.

In elke groep is er een prijsje voor de best verklede
leerling.
Vrije dag voor alle groepen.
Voorjaarsvakantie.
Groep 8a – 8b
“bus” excursie naar het Nationaal Archief te Rotterdam
Lunch pakket meenemen.
Groepen 3a – 4a – 4/5b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Filmsounds
Locatie: De Rozenhorst.
Groepen 1a – 1/2b – 1/2 c – 1d
In het kader van het Cultuurtraject:
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Activiteit: Bashi
Locatie: Speelzaal De Rozenhorst.
Groep 7a – 7b
Veilig Verkeer Nederland
Theoretisch verkeersexamen.
Alle groepen
Inloopmoment van 8:30 tot 9:00 uur.
Playbackshow.
Groep 8a - 8b
Centrale eindtoets basisonderwijs.
Groep 8a - 8b
Centrale eindtoets basisonderwijs.
Groep 8a - 8b
Centrale eindtoets basisonderwijs.
Paasviering.
Goede Vrijdag – Pasen.
Meivakantie.
Groep 8a – 8b
Schoolkamp.
Meesters en Juffendag
Alle meesters en juffen vieren tegelijk hun verjaardag.
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.
Groep 5a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Hemelvaart.
Groep 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Groep 6a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Ketelbinkie
Locatie: Maritiem Museum te Rotterdam.
Tweede Pinksterdag.
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
Groepen 5a – 6a – 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Verwerkingsles Ketelbinkie
Locatie: De Rozenhorst.
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Groepen 5a – 6a – 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Mission Symphonic
Locatie: De Doelen te Rotterdam.
Rapport 2
Groepen 1 t/m 7
10 minutengesprek met afspraak.
Stoeltje passen.
Musical.
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
Zomervakantie.
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
Schoolfotograaf.

Contact met school
Via het contactformulier, op www.rozenhorst.nl - contact – groep
selecteren, kunt u de leerkracht van uw kind benaderen voor vragen of
mededelingen die niet dringend zijn.
Hierbij kunt u denken aan het maken van een afspraak of het doorgeven van
een dokters- / tandartsbezoek later die week.
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden die dag later is of niet op school aanwezig kan zijn,
meld dit dat telefonisch tussen 7:45 uur en 8:30 uur, via ons telefoonnummer 0181-212565.
Het is niet de bedoeling om uw kind via het contactformulier ziek te melden, aangezien dit niet altijd
voor aanvang van de lestijd bekeken wordt.

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1-2C.
Beste ouders,
Helaas moeten wij u mededelen dat juf June ons per 1 maart 2019 gaat verlaten. Zij heeft ervoor
gekozen om een baan in Oostvoorne te accepteren waar zij fulltime groep 2 gaat draaien. Wij
respecteren haar beslissing, maar vinden het ook jammer dat een fijne collega vertrekt.
Gelukkig is juf Roos bereid om de groep voor twee dagen over te nemen. Juf Trudy blijft de overige
drie dagen de juf van de groep. Juf Roos is geen onbekende voor ons; zij heeft hier diverse keren
stagegelopen en ook haar LIO-stage afgerond. Tot de voorjaarsvakantie draait ze drie dagen per
week mee met juf Trudy en juf June om de kinderen te leren kennen en ingewerkt te worden.
Op woensdag 20 februari nemen we met de kinderen afscheid van juf June. Na schooltijd bent u
uitgenodigd om haar gedag te zeggen en kennis te maken met juf Roos.
We wensen juf Roos en juf June allebei veel succes met hun nieuwe baan. Indien u vragen en/of
opmerking heeft, verneem ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Lenny Veth
Bouw coördinator onderbouw

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen november heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen
aan een tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek.
Zowel u als ouders, de leerlingen van groep 6 t/m 8, het team en het
managementteam hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
Met behulp van dit onderzoek kunnen wij de kwaliteit van onze school meten én de vragen dienen
als basis om met elkaar in gesprek te gaan over onze ambities, onze maatschappelijke opdracht en de
rol van onze school in de omgeving.
Ouders en medewerkers hebben de vragenlijsten ingevuld. Hieronder zullen we kort weergeven wat
enkele opvallende punten uit het onderzoek zijn.
Het gemiddelde rapportcijfer voor de school is een 8,1. Daarbij heeft u als ouders gemiddeld een 7,7
gegeven en de leerlingen gemiddeld een 8,5. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee.
Het onderzoek bestond uit diverse vragen. Zo hebben de leerlingen een aantal vragen over het veilig
voelen op school beantwoord en u als ouder bijv. vragen over de sociale veiligheid.
Gemiddeld genomen zien we dat u en onze leerlingen vinden dat de lesstof goed wordt uitgelegd.
Communicatie daarentegen is een punt waar nog verbetering in zit. Het op school aanwezige
pestbeleid moet meer zichtbaar worden in de school.
In de geplaatste opmerkingen komt bij zowel de ouders als de leerlingen, de hygiëne van de toiletten
naar voren. Het niet aanwezig zijn van zeep en handdoekjes op de toiletten is een aandachtspunt
waar we op dit moment mee bezig zijn.
Daarnaast wordt er door u aangegeven dat Engels van groep 1 t/m 8 gewenst is.
Op de Rozenhorst wordt Engels vanaf groep 1 t/m 8 gegeven. Voor ons is het nu belangrijk om te
achterhalen waarom dit onvoldoende bekend is.
De leerlingen zijn erg positief over het contact met de leerkrachten, ze geven aan dat ze goed
geholpen worden en vinden het werken op de Chromebook erg leuk.
De komende periode zullen wij de vragenlijst verder met het team bespreken en hier onze
verbeterpunten uit halen. Deze verwerken we in ons schoolplan, hierin wordt beschreven welke lijn
we de komende 4 jaar gaan volgen.
Wij willen u bedanken voor uw op-, en aanmerkingen. Voor vragen kunt u uiteraard altijd bij ons
terecht.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Rozenhorst.

