Jan Tooropstraat 1-5
3181 HE Rozenburg
Op www.rozenhorst.nl vindt
u deze nieuwsbrief ook
terug
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U kunt zich aanmelden voor het 10 minutengesprek
met afspraak van 9 juli
Dit kan via www.rozenhorst.nl of via het aanmeldstrookje
elders in dit Rozenblaadje. U kunt dit tot
woensdagochtend 26 juni 12:00 uur doen.
Let op: Dit geldt niet voor de groepen 8
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.
Groep 7a – 7b
Praktisch verkeersexamen.
Laatste kans om u aan te melden voor de kijkavond van
9 juli a.s.
Groep 3a
Excursie naar kinderboerderij De Beestenboel voor de les
“MELK”
De kinderen worden om 13:15 uur bij de kinderboerderij
verwacht en kunnen daar om 15:15 uur opgehaald
worden.
Groepen 5a – 6a – 6b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Mission Symphonic.
Locatie: De Doelen te Rotterdam.
Groep 4a - 4/5 b
Excursie naar kinderboerderij De Beestenboel voor de les
“MELK”
De kinderen worden om 8:30 uur bij de kinderboerderij
verwacht en kunnen daar om 12:00 uur opgehaald
worden.
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Schakelklas
Excursie naar kinderboerderij De Beestenboel voor de les
“MELK”
De kinderen worden om 13:15 uur bij de kinderboerderij
verwacht en kunnen daar om 15:15 uur opgehaald
worden.
Rapport 2
Groepen 1 t/m 7
10 minutengesprek met afspraak.
Stoeltje passen.

Groep 1 t/m 8 en schakelklas
“Jump en Splash”
Locatie: Molenveld.
De kinderen kunnen nat worden, houd daar rekening
mee.
Musical.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Zomervakantie.
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
Alle groepen
Schoolreisje.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Schoolfotograaf.
Herfstvakantie.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Sinterklaas
Deze dag hebben we een continurooster, de kinderen zijn
om 14:00 uur uit.
Lunchpakketje meenemen.
Vrije dag voor alle leerlingen.
Kerstvakantie.
Voorjaarsvakantie.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Goede vrijdag / Pasen
Meivakantie.
Hemelvaart.
Vrije dag voor alle leerlingen.
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Tweede Pinksterdag.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Zomervakantie.
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021.

Afwezigheid Directie, meester Dave
Op donderdag 23 mei is Dave geopereerd aan zijn knie, hij moet daarna absolute rust houden.
Dat betekent dat hij sowieso twee weken niet op school aanwezig is.
De directietaken worden verdeeld over de collega’s van het managementteam.
Maandag: Natascha
Dinsdag: Charlotte / Lenny
Woensdag: Nancy / Jolande
Donderdag: Piet
Vrijdag: Diana

NOS jeugdjournaal op school
Vorige week woensdag vonden er opnames van het NOS Jeugdjournaal in het SkillsLab plaats.
Onderwerp was VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality). De digicoaches uit de groepen 7 en 8
hebben het één en ander laten zien en werden geïnterviewd door Ivo van het Jeugdjournaal. Na
anderhalf uur filmen had de cameraman genoeg beeld en de interviewer genoeg informatie. We
zullen deze week horen wanneer het filmpje uitgezonden zal worden.
Digicoaches: jullie waren geweldig!

Centrale Eindtoets 2019
Afgelopen dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019 is de Centrale Eindtoets (CET) afgenomen
onder de leerlingen van groep 8.
Alle leerlingen in groep 8 hebben de CET gemaakt. Onze schoolscore is 532.8 tegenover het landelijk
gemiddelde van 535.7
In de CET worden de onderdelen: lezen, rekenen, schrijven en taalverzorging getoetst. Deze
onderdelen bevatten subcategorieën zoals bij rekenen bijvoorbeeld: getallen, verhoudingen, meten
en meetkunde en verbanden leggen.
Van al deze afgenomen onderdelen en categorieën wordt gekeken hoe wij als school scoren
tegenover de rest van de scholen in Nederland. Zo hebben wij bij het onderdeel schrijven een
gemiddelde score van 47% tegenover 53% van de scholen in Nederland die hier hoger op scoren.
De CET geeft in referentieniveaus aan wat een leerling kan op het gebied van rekenen en taal. De
verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F
(Fundamenteel) hebben bereikt. Leerlingen hoeven geen 1F niveau te halen om naar het VO te gaan.
Op het onderdeel taalverzorging hebben we een 100% score op 1F niveau behaald. Op het onderdeel
rekenen zitten we gemiddeld net onder het landelijk gemiddelde.
De doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs (VO) vindt altijd plaats voorafgaand aan de CET.
Maakt een leerling de toets beter dan verwacht, dan kunnen de adviezen voor het voortgezet
onderwijs naar boven toe bijgesteld worden. Uiteraard in overleg met de ouders. Naar beneden
bijstellen van een VO-advies kan niet.
Kortom; wij zijn trots op onze gemiddelde schoolscore, volgens de richtlijnen is de ondergrens 532.8.
Wat voor ons nog meer telt is dat onze leerlingen met een goed gevulde rugzak aan kennis en
vaardigheden onze school verlaten en op de juiste plek terecht komen in het VO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van
Y vonne Schouten, Piet Buijsman en Marrie Bijl.

Juf Yvonne, meester Piet en Juf Marrie gaan van hun welverdiend (vervroegd) pensioen genieten.
Op vrijdag 12 juli willen we dit op school vieren met een receptie van 16:00 uur tot 18:00 uur.
U bent van harte welkom!

Bijzondere dieren gevraagd!
In de slotweek hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 op woensdag 17 juli de eindejaarsactiviteit.
Dit jaar staat de eindejaarsactiviteit in het teken van de natuur. Eén van de activiteiten is:
"Ontmoetingen met bijzondere dieren". En daar hebben we uw hulp bij nodig!
Wij zijn op zoek naar bijzondere huisdieren zoals een slang, kameleon, schildpad e.d. die met hun
baasje van 8.30 tot 12.15 uur (of een gedeelte van de ochtend) bij ons op visite willen komen. We
hebben verschillende ruimtes waar u rustig met uw bijzondere huisdier kunt zitten zodat de kinderen
de dieren van dichtbij kunnen bekijken.
Wil je meer informatie of je aanmelden dan kan dat bij juf Sigrid in groep 1a, een email sturen kan
ook: sigrid.vanoudheusden@rvko.nl of door het invullen van onderstaande strook en inleveren bij de
groepsleerkracht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik meld me aan voor de activiteit: "Ontmoetingen met bijzondere dieren" voor woensdag 17 juli van
8.30 uur tot 12.15 uur.
Mijn naam:..............................................................
Ik ben ouder/ verzorger/ broer/ zus/..............* van ................................. uit groep ...
Mijn bijzondere huisdier is een ..................................................
Naam van mijn huisdier:………………………………………………………….
Graag inleveren voor 21 juni. Alvast bedankt!
*graag doorhalen/ invullen wat van toepassing is

Vakantierooster en vrije dagen 2019 - 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/ Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
10-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
20-07-2020

t/m 25-10-2019
t/m 03-01-2020
t/m 28-02-2020
t/m 13-04-2020
t/m 08-05-2020

t/m 28-08-2020

Vrije dagen voor alle groepen
Vrijdag 20-12-2019
Vrijdag 22-05-2020
Vrije dagen voor alle groepen (studiedag leerkrachten)
Donderdag
26-09-2019
Woensdag
13-11-2019
Maandag
02-03-2020
Woensdag
01-07-2020
Vrijdag
17-07-2020

Middels onderstaand strookje kunt u zich opgeven voor de gespreksavond met afspraak van
dinsdag 9 juli 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 woensdagochtend 26 juni 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 woensdagochtend 26 juni 2019 ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht
(voor 12.00 uur).
---------------------------------------------------------------------------------------- Vroeg: 16.00 uur tot 18.00 uur.

Naam:



Laat: 18.30 uur tot 21.00 uur.



Geen voorkeur.
Groep:

Dit strookje moet uiterlijk woensdagochtend 26 juni 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.

