Jan Tooropstraat 1-5
3181 HE Rozenburg
Op www.rozenhorst.nl vindt
u deze nieuwsbrief ook
terug
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Het team van de Rozenhorst heeft besloten NIET te staken.
Groepen 1a – 1/2b – 1/2 c – 1d
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Bashi.
Locatie: Speelzaal De Rozenhorst.
Groepen 7 en 8
Sport 010 Rotterdam verzorgt tennislessen.
De groepen 7 van 13:15 uur tot 14:15 uur. Verzamelen op
de tennisbaan, gezamenlijk naar school
De groepen 8 van 14:15 uur tot 15:15 uur. Gezamenlijk
naar de tennisbaan en vandaaruit naar huis.
Groep 8a – 8b
“Bank voor de klas” gastles, thema geld.
Groep 7a – 7b
“Bank voor de klas” gastles, thema geld.
Alle groepen
Voorrondes voor de Playbackshow.
Groep 7a – 7b
Veilig Verkeer Nederland
Theoretisch verkeersexamen.
Alle groepen
Inloopmoment van 8:30 tot 9:00 uur.
Groep 8a – 8b
Gastles over de Tweede wereldoorlog.
Alle groepen
Sponsorloop
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje.
Playbackshow.
Groep 1 t/m 4
Palmpaasstokken maken.
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje.
Groep 8a - 8b
Centrale eindtoets basisonderwijs.
Groep 8a - 8b
Centrale eindtoets basisonderwijs.
Paasviering.
Alle groepen
Paasontbijt.
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje.
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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.
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 dokterstandartsbezoek 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.

Sponsorloop
Op woensdag 10 april houden wij in het kader van de jaarlijkse vastenactie een sponsorloop. De
opbrengst hiervan zal ten goede komen aan stichting LUMA van juf Marrie en de Roparun waar juf
Ilse en juf Natascha allebei aan deelnemen. Binnenkort krijgt uw zoon of dochter een
sponsorformulier en begeleidende brief mee naar huis waar een en ander verder wordt uitgelegd.
Meer informatie en exacte tijden volgen dus nog.

Paasfeest
Ons Paasfeest staat dit jaar in het teken van tuinen. Het Paasverhaal speelt zich grotendeels af in de
Tuin van Getsemane en in de tuin van Jozef van Arimatea. Er worden in de klas versjes en liedjes
gezongen over zaaien, groeien en oogsten, passend bij het voorjaarsfeest van nieuw leven dat Pasen
is.
In de weken voor Pasen zult u in de gangen weer viertafels zien staan. De spullen op deze tafels
komen overeen met de levensbeschouwelijke lessen die we in de groepen geven.
Op donderdagmorgen 18 april vieren we met de kinderen het Paasfeest in de kerkzaal van onze
school.
Aards paradijs
Het was de mooiste tuin ter wereld
Alles groeide en bloeide vanzelf
Palmen en granaatappelbomen
Zonnebloemen en vlijtige liesjes
Er was geen tuinman nodig
Er groeide nog geen onkruid
Er liep geen bladluis over de rozen
Geen slakken die in planten gaten vraten
Wel stond er een boom
waar een slang in woonde
Jos van Hest

Paasontbijt 2019
De lessen godsdienst/levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende periode over het
onderwerp ‘zaaien in de wereldtuin’.
Daarom vieren wij Pasen dit jaar ook met een groen/ bloemrijk tintje.
De kinderen mogen donderdag 18 april op hun paasbest naar school toe komen (denk aan leuke
accessoires, kleurtjes). Zodat wij in stijl kunnen Paasontbijten.
De kinderen nemen zelf bord/ beker en bestek mee in een tasje voorzien van naam
(na het ontbijt komt het servies weer vies in het tasje mee naar huis).
Deze spullen graag 17-4 al mee naar school nemen zodat we de tafels kunnen dekken.
Eten/ drinken voor in de pauze is niet nodig.
Wij gaan binnen het thema tuinkers voor het ontbijt zaaien. Hiervoor heeft elk kind een danoontje/
yoghurtbekertje nodig. Helpen jullie allemaal sparen???
Voor het paasontbijt zoeken we per klas 1 a 2 ouders die voor de groep de eieren willen koken.
Deze eieren kunt u vanaf 15 april meenemen. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Palmpaasstokken,
Ook dit jaar gaan we weer met de groepen 1 t/m 4 palmpaasstokken maken.
Wij doen dit op vrijdag 12 april.
Wij willen u vragen om voor/met uw kind thuis een eigen palmpaasstok te maken en deze vóór
vrijdag 29 maart mee naar school te geven. Het is handig als de stok niet te groot is qua formaat
(ongeveer 30-40cm).
Ze gaan deze vrijdagochtend 12 april versieren. U kunt de stok dan samen met uw zoon/dochter na
schooltijd naar een ouder/ziek iemand in uw naaste omgeving brengen.
Wilt u uw kind in de loop van de week van 8 april spulletjes meegeven om aan de stok te hangen.
Denk bijvoorbeeld aan paaseitjes, bonbonnetjes, een sinaasappel of mandarijn, takjes groen enz.
Hier nog even wat extra informatie over de palmpaasstokken en de betekenis ervan:
De palmpaasstok herinnert aan het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De versieringen hebben allemaal betekenis.
 De vorm van de palmpaasstok verwijst naar het kruis van Christus. Symbool van de overwinning
van het leven op de dood.
 De eieren staan voor het begin van nieuw leven.
 Het haantje (van brooddeeg) bestaat uit graan en staat voor groeikracht, levenskiem. De haan
kraait als de zon opkomt, het symbool van waakzaamheid.
 De sinaasappel, gedroogde appeltjes, rozijnen en vijgen verwijzen naar de boom v an goed en
kwaad in de tuin van Eden (het paradijs van Adam en Eva).
 Takjes (bijvoorbeeld buxus) staan voor nieuw leven met een verwijzing naar het eeuwige leven.
 Ronde kransen zijn het symbool van de kringloop. De kringloop van het jaar en van het leven.
Wilt u helpen bij het versieren van de stok?
Vult u dan het strookje in onder aan deze brief en lever deze vóór 5 april in bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,
de Paaswerkgroep

De vader/moeder van……………………………………………………………………………………uit
groep……………………………..
wil graag helpen met het maken van de palmpaasstokken op vrijdagochtend 12 april.
(Graag inleveren vóór 5 april)

Luizenprotocol
Vrijwel iedere school wordt weleens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die
jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om
verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden
beschreven. Voorop staat dat preventie (thuis controleren) én behandeling alleen effect heeft als er
thuis en op school wordt samengewerkt.
Regelmatig worden alle leerlingen gecontroleerd door het kriebelteam. Leerlingen die tijdens de
controle niet aanwezig zijn, worden zo spoedig mogelijk gecontroleerd nadat zij weer op school zijn.
Het kriebelteam heeft een signaleerfunctie. Er wordt dus alleen gekeken of leerlingen luizen of neten
hebben. Van u wordt verwacht dat u uw zoon of dochter thuis behandeld.
Zodra bij een leerling levende luizen worden geconstateerd, wordt u hiervan direct op de hoogte
gebracht. Dit gebeurt telefonisch door de administratief medewerkster, met het verzoek uw zoon of
dochter op te halen. Omdat we graag dit probleem klein willen houden verwachten wij van u dat u
uw zoon of dochter direct behandeld.
Na behandeling kan uw zoon of dochter weer naar school toe.
Via het klasbord worden de andere ouders van de betreffende groep op de hoogte gebracht.
Wanneer thuis luizen worden geconstateerd, wordt van u verwacht dat u de school informeert. Ook
als behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De administratief medewerkster informeert het
kriebelteam en zorgt dat via het klasbord een bericht wordt verstuurd zodat ouders thuis preventief
kunnen controleren.
Samengevat:
* Blijf alert
* Informeer de school en uw omgeving
* Reinig uw luizen/netenkam
* Controleer de gezinsleden
Behandeling:
* Kammen met een fijntandige kam zoals een luizen/netenkam is de beste aanpak.
* Kam 2 WEKEN, 2 KEER PER DAG het natte haar met gewone crèmespoeling.
* Kam pluk voor pluk, vanaf de haarwortel.
* Neten die aan het haar vast blijven plakken kunt u eventueel deppen met natuurazijn.
* Combineer het kammen eventueel met anti-hoofdluismiddel.
Meer lezen:
https://www.thuisarts.nl/hoofdluis/mijn-kind-heeft-hoofdluis
Hartelijk dank voor uw medewerking.

