
 
Het 

Rozenblaadje 
juli 2019 

woensdag 3 juli

U kunt zich aanmelden voor het maken van de 
broertjes/zusjes foto die nog niet op de 

Rozenhorst zitten door de schoolfotograaf 
Dit kan via www.rozenhorst.nl of via het 

aanmeldstrookje elders in dit Rozenblaadje. U 
kunt dit tot woensdagochtend 4 september 12:00 

uur doen.

woensdag 10 juli Stoeltje passen.

donderdag 11 juli

Groep 1 t/m 8 en schakelklas 
 “Jump en Splash” 

Locatie: Molenveld. 
De kinderen kunnen nat worden, houd daar 

rekening mee.

vrijdag 12 juli
Afscheidsreceptie van juf Yvonne – meester Piet – 

juf Marrie 
Van 16:00 uur tot 18:00 uur.

maandag 15 juli

De ouders van groep 3 komen onder het genot van 
een kopje koffie met iets lekker erbij en een hoop 

gezelligheid de klas schoonmaken. 
 Vanaf 18:30 uur.

dinsdag 16 juli

Groep 8a – 8b 
Musical “De Eiland”  

Voor de opa’s en oma’s  
Inloop 13:15 uur Aanvang 13:30 uur

dinsdag 16 juli

Groep 8a – 8b 
Musical “De Eiland”  

Voor de ouders, broertjes en zusjes 
Inloop vanaf 18:45 uur Aanvang 19:00 uur.

vrijdag 19 juli Studiedag. 
Alle leerlingen zijn vrij.

maandag t/m 
vrijdag

22 juli t/m 
30 

augustus
Zomervakantie.

maandag 2 
september Eerste schooldag schooljaar 2019-2020

Jan Tooropstraat 1-5 
3181 HE Rozenburg 

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

http://www.rozenhorst.nl
http://www.rozenhorst.nl
http://www.rozenhorst.nl


woensdagochtend 4 
september

Laatste kans om u aan te melden voor de 
schoolfotograaf. 

Dit geldt alleen voor broertjes/zusjes die nog niet 
op de Rozenhorst zitten.

vrijdag 20 
september

Alle groepen 
Schoolreisje.

donderdag 26 
september

Studiedag. 
Alle leerlingen zijn vrij.

vrijdag 27 
september

Groep 7a – 7b 
Voorlichting les door Halt 
“Invloed van de groep”. 

donderdag en 
vrijdag

3 – 4 
oktober Schoolfotograaf.

maandag t/m 
vrijdag

21 t/m 25 
oktober Herfstvakantie.

vrijdag 1 
november

Groep 7a – 7b 
Voorlichting les door Halt 

“Online veiligheid”.

vrijdag 1 
november

Groep 8a – 8b 
Voorlichting les door Halt 

“Jeugdcriminaliteit”.

woensdag 13 
november

Studiedag. 
Alle leerlingen zijn vrij.

donderdag 5 
december

Sinterklaas 
Deze dag hebben we een continurooster, de 

kinderen zijn om 14:00 uur uit. 
Lunchpakketje meenemen. 

vrijdag 13 
december

Groep 8a – 8b 
Voorlichting les door Halt 

“Overlast rond de jaarwisseling”.

vrijdag 20 
december Vrije dag voor alle leerlingen.

maandag t/m 
vrijdag

23 dec. t/
m 3 januari Kerstvakantie.

maandag t/m 
vrijdag

24 t/m 28 
februari Voorjaarsvakantie.

maandag 2 maart Studiedag. 
Alle leerlingen zijn vrij.

vrijdag t/m 
maandag

10 t/m 13 
april Goede vrijdag / Pasen

maandag t/m 
vrijdag

27 april t/
m 8 mei Meivakantie.

donderdag 21 mei Hemelvaart.

vrijdag 22 mei Vrije dag voor alle leerlingen.

maandag 1 juni Tweede Pinksterdag.



Formatie. 

Het onderwijs is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Vooral het tekort aan 
leerkrachten wordt een steeds groter probleem. Dat betekent voor veel scholen dat het 
elk jaar weer spannend is hoe het teamplaatje er volgend schooljaar uit gaat zien. 
Gelukkig heeft de Rozenhorst ook volgend jaar weer een compleet en deskundig team, 
maar gaan we helaas ook afscheid nemen van een aantal collega’s: 

• Meester Piet gaat met pensioen. Meester Piet kennen we voornamelijk als een 
goede meester van groep 7, maar hij is ook de bouwcoördinator in de 
bovenbouw en lid van het managementteam. Wij vinden het ontzettend jammer 
dat Piet volgend jaar niet meer werkzaam is op de Rozenhorst, maar gunnen 
hem ook zijn welverdiende pensioen.  

• Juf Marrie gaat ook met pensioen. Juf Marrie kennen we als de juf van groep 5 
en de juf van het kinderkoor. Juf Marrie laat hierdoor een onuitwisbare indruk 
achter, want het voortzetten van het kinderkoor wordt nu een lastig verhaal. 
Daarnaast raken we een goede leerkracht kwijt, maar gunnen we het juf Marrie 
uiteraard ook om te genieten van haar pensioen. 

• En ook juf Yvonne stopt op de Rozenhorst. Juf Yvonne geeft lessen 
handvaardigheid in de middenbouw. Zij heeft jarenlang gezorgd voor leuke 
knutselwerkjes voor bijvoorbeeld vader- en moederdag. Zij was elke donderdag 
werkzaam op de Rozenhorst en gaat volgend jaar ook genieten van haar 
pensioen. 

• Juf Jackeline was nog niet lang werkzaam op de Rozenhorst. Helaas vertrekt zij 
ook, omdat ze gaat verhuizen naar Drenthe. Ontzettend jammer, want we 
verliezen een sterke leerkracht en een gezellig teamlid. Juf Jackeline gaf les in 
de combinatieklas en dat heeft ze dit schooljaar uitstekend gedaan. Wij vinden 
het dan ook erg jammer dat ze volgend schooljaar niet meer te zien is op de 
Rozenhorst. 

• Juf Roos heeft ook maar kort gewerkt op de Rozenhorst. Juf Roos is in maart 
gestart als juf van groep 1/2C. Samen met juf Trudy heeft zij voor leuke lessen 
gezorgd in de onderbouw. Verder gaf ze lessen schrijfdans aan alle kleuters van 
de school. Juf Roos gaat volgend schooljaar werken op een middelbare school. 

woensdag 1 juli Studiedag. 
Alle leerlingen zijn vrij.

vrijdag 17 juli Studiedag. 
Alle leerlingen zijn vrij.

maandag t/m 
vrijdag

20 juli t/m 
28 

augustus
Zomervakantie.

maandag 31 
augustus Eerste schooldag schooljaar 2020-2021.



Gelukkig hebben we ook goed nieuws: 

• We hebben dit schooljaar veel inschrijvingen gehad, waardoor we volgend 
schooljaar starten met vier kleutergroepen.  

• Het Skillslab gaat volgend schooljaar i.p.v. drie dagen, vier dagen open. De 
lessen worden gegeven door juf Ilse en juf Diana. Door de uitbreiding komen 
meerdere groepen (vaker) aan de beurt. Het onderzoekend/ontwerpend leren 
m.b.v. moderne media wordt hierdoor voortgezet. 

• Dit schooljaar hadden we voor het eerst een vakleerkracht voor 
bewegingsonderwijs: meester Mees. Meester Mees gaat volgend jaar de pabo 
doen, waardoor hij drie dagen gymlessen geeft van groep 1 t/m 8 en 2 dagen 
stage loopt. Hierdoor is meester Mees vijf dagen werkzaam op de Rozenhorst.  

• Juf Senna (groep 1/2B) en juf Caitlin (groep 6b) zijn volgend jaar wederom twee 
dagen werkzaam op de Rozenhorst en studeren volgend jaar bij ons af.  

• In de bovenbouw komen we volgend jaar meester Richard drie dagen tegen. Hij 
was dit schooljaar al twee dagen ondersteunend in de groepen 8 en gaf aan hier 
volgend jaar graag een dag aan toe te voegen. 

• Juf Hélène is een grote steun voor alle kleuterleerkrachten, zij is dan ook 
dagelijks als onderwijsassistent aanwezig op school. 

• Volgend schooljaar starten we met nieuwe methodes voor taal/spelling, 
begrijpend/technisch lezen en wereldoriëntatie. Deze methodes sluiten beter 
aan bij de belevingswereld van de kinderen en kunnen daardoor zorgen voor 
betere resultaten. 

We hebben ook nieuwe leerkrachten aan kunnen nemen. Graag stellen wij hieronder juf 
Claudia en meester Tim aan u voor.  

Juf Claudia 
  
Volgend jaar kom ik de Rozenhorst versterken als leerkracht van groep 7. Daarom wil ik 
mij graag even voorstellen. Mijn naam is Claudia van de Kolk, ik ben 29 jaar en ik woon 
in Rockanje. Ik heb een aantal jaar met plezier gewerkt op scholen in Rotterdam, maar 
ik ben toch op zoek gegaan naar een werkplek in de buurt van mijn woonplaats. 
Ik heb al een dag meegelopen op de Rozenhorst waarbij de leerkrachten mij 
plezierig hebben rondgeleid. Ik heb daarom veel zin om volgend jaar op mijn 
nieuwe plek te starten. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!  

Groetjes, 
Juf Claudia 

Meester Tim 

Het aankomende jaar zal ik fulltime in groep 7 te vinden zijn. Ik kijk uit naar een 
leerzaam en leuk jaar. 
 
Mijn naam is Tim Geilvoet. Ik ben geboren en getogen in Brielle en 23 
jaar oud. Wellicht heeft u mij weleens gezien in de school. Een aantal 
jaar geleden liep ik namelijk stage in groep 4. 



Het werken met kinderen geeft mij elke dag weer nieuwe energie. Voor de klas staan 
beschouw ik dan ook als een voorrecht en ik hoop dat ik de kinderen met een glimlach 
in de klas krijg en dat ze met een glimlach weer naar huis gaan. Leren is belangrijk, 
maar dat lukt niet als leerlingen niet goed in hun vel zitten. Een goede sfeer in de klas 
is voor mij altijd erg belangrijk. 
Naast het lesgeven houd ik van de zon, lekker eten (koken) en veel gezelligheid. Ik kijk 
ernaar uit om iedereen te ontmoeten, tot snel! 

Verderop in dit Rozenblaadje staat de groepsverdeling voor het komend schooljaar. De 
namen van de groepsleerkrachten staan erbij. De groepen 3 t/m 6 krijgen les in de 
lokalen aan de Jan Tooropstraat 1, de groepen 7 en 8 aan de Jan Tooropstraat 3 in de 
bovenste lokalen. De kleuters en de schakelklas vinden hun lokaal aan de Jan 
Tooropstraat 3 - 5 beneden. 

Er zijn collega’s werkzaam op de Rozenhorst die naast leerkracht ook een andere taak 
vervullen. 

• Adjunct directeur Juf Charlotte 
• Internbegeleider Juf Jolande – Juf Nancy 
• Bouwcoördinator Juf Natascha – Juf Lenny 
• Congiërge meester Dick 
• Administratiefmedewerkster Juf Trudy 
• Remon van Galen is wekelijks op school als schoolmaatschappelijk werker (op 

woensdag) 

Gedurende het schooljaar zullen er steeds Pabo stagiaires hun stage periode op de 
Rozenhorst doorbrengen. Zij worden verdeeld over verschillende groepen. 

Ik wil u namens het team van de Rozenhorst bedanken voor de prettige samenwerking 
en hoop dan ook dat we dit volgend schooljaar voort kunnen zetten. Geniet van de 
vakantie en we zien jullie weer op maandag 2 september 2019. 

Groepsverdeling voor het schooljaar 2019-2020 
  
1- a. Juf Sigrid 
1-2 b. Juf Lenny – Juf Charlotte 
1-2 c. Juf Suzanne – Juf Trudy 
1-2 d. Juf Annebel 
3 a. Juf Amanda – Juf Suzanne 
4 a. Juf Margaretha – Juf Ilse 
5 a. Meester Ronald 
5-6 b.  Juf Nicole – Juf Jolande 
6 a. Juf Monica – Juf Yvonne 
7 a. Meester Tim 
7 b. Juf Claudia 
8 a. Juf Natascha – Juf Monique 
8 b. Juf Saskia 
Gymdocent Meester Mees 
SkillsLab Juf Diana – Juf Ilse 
Schakelklas  De Rozenhof Juf Nicole 



Dave van Deursen. 
Directeur 

Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van 
Yvonne 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! 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 3 oktober en vrijdag 4 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. 
Er worden dan een aantal foto’s gemaakt van alle kinderen, te weten een portretfoto, 
een foto met eventuele broertjes en/of zusjes en een klassenfoto. 
Als extra service is onze schoolfotograaf wederom bereid om uw kind samen met zijn 
broertje en/of zusje die nog niet op de Rozenhorst zitten te fotograferen.  
Dit vindt plaats op vrijdagmiddag 4 oktober.  
Wilt u daarvoor onderstaand strookje invullen en inleveren bij de groepsleerkracht, u 
krijgt van tevoren een briefje met de tijd waarop u verwacht wordt.  

De ouders van …………………………………………………uit groep………………. 
Willen hun kind(eren) onder de 4 jaar laten fotograferen. 
Uiterlijk woensdagochtend 4 september inleveren bij de groepsleerkracht. 



Wie helpt ons met een frisse start? 
Op maandagavond 15 juli is het sopavond voor groep 3. 
Vele handen maken licht werk…… 
Dus wie komt er een handje helpen??? U kunt zich opgeven via de deurbrief 
bij de klas. Zorgt u voor een emmer en een lap, dan zorg ik voor de 
bubbels…. 

Vakantierooster en vrije dagen 2019 - 2020 

Herfstvakantie     21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie     23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie    24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede vrijdag/ Pasen   10-04-2020 t/m 13-04-2020 
Meivakantie     27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart    21-05-2020  
Tweede Pinksterdag   01-06-2020 
Zomervakantie     20-07-2020 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 

Slotweek maandag  15 juli t/m donderdag 18  juli 2019. 

Op maandag 15 juli ziet het programma er als volgt uit: 

Ochtend: 

Groep 1/ 2: De lokalen worden opgeruimd en we mogen gaan kijken/luisteren 
naar de liedjes van de eindmusical van groep 8. 

Groep 3/4: Samen met de kinderen worden de lokalen opgeruimd. De spullen 
worden doorgegeven naar de volgende groep. De kinderen mogen speelgoed en 
spelletjes meenemen. 



Groep 5/6/7: Samen met de kinderen worden de lokalen opgeruimd. De spullen 
worden doorgegeven naar de volgende groep. De kinderen mogen speelgoed en 
spelletjes meenemen. 

Middag: 

Groep 1/ 2: De lokalen worden opgeruimd en we genieten nog even van rustig 
spelen in onze eigen groep. 

Groep 3/4: We gaan de eindmusical van groep 8 bewonderen! 

Groep 5/6/7: We gaan de eindmusical van groep 8 bewonderen! 

              Op dinsdag 16 juli ziet het programma er als volgt uit: 
 Ochtend: 

Groep 1/ 2: Een actieve ochtend! We gaan sportieve spelletjes spelen op het 
kleuterplein of in de speelzaal.  

Groep 3/4: Een actieve ochtend! We spelen verschillende sportieve spelletjes op 
het Molenveld of op het bovenbouwplein.  

Groep 5/6/7: Een sportieve ochtend! We gaan naar Handbalvereniging Indus en 
Voetbalvereniging Blankenburg voor een handbal- en voetbaltoernooi!  

Middag:  

Groep 1/2 en 3: We spelen lekker in onze eigen klas en kijken eventueel een 
leuk filmpje.  

Groep 4/5/6/7: Een bioscoop op school: Hoe leuk is dat! In elke groep wordt één 
film gedraaid. De kinderen kunnen kiezen welke film zijn willen bekijken. Even 
wat rust in een drukke slotweek… 

Op woensdag 17 juli ziet het programma er als volgt uit: 

Groep 1/2: De eindejaarsactiviteit van dit jaar zal in het teken staan van “Freek 
Vonk”. In een circuitvorm gaan we verschillende activiteiten doen waarin we 
volop gaan ontdekken en onderzoeken!  

Groep 3/4: De eindejaarsactiviteit van dit jaar zal in het teken staan van “Freek 
Vonk”. In een circuitvorm gaan we verschillende activiteiten doen waarin we 
volop gaan ontdekken en onderzoeken!  

Groep 5/6/7: Vossenjacht! De kinderen kunnen hun speurneuzen opzetten, want 
ze gaan in groepjes op zoek naar een aantal “vossen”. Ze zitten verstopt in een 
bepaald gebied van Rozenburg.  

We zijn dringend op zoek naar ouders die zich willen opgeven als 
“vos”. Graag aanmelden bij de leerkracht uiterlijk woensdag 10 juli. 



Om 12:00 zwaaien alle groepen de kinderen van groep 8 uit. Veel succes op jullie 
nieuwe school! 

              Op donderdag 18 juli ziet het programma er als volgt uit: 
 Ochtend: 

Groep 1/2: We gaan heerlijk spelen in de grote brandweerspeeltuin (Speeltuin 
“De Kolenkid”). 

Groep 3/4: We gaan heerlijk spelen in de grote brandweerspeeltuin (Speeltuin 
“De Kolenkid”). 

Groep 5/6/7: Er worden spelletjes met elkaar gespeeld. Een potje Bingo zal ook 
niet ontbreken. Het zou leuk zijn als de kinderen hiervoor zelf een klein prijsje 
mee kunnen nemen.  

Middag: 

Groep 1/2: De kinderen mogen speelgoed en spelletjes meenemen en we nemen 
afscheid van elkaar in de groep. Fijne vakantie allemaal! 

Groep 3/4: De kinderen mogen speelgoed en spelletjes meenemen en nemen 
afscheid van elkaar in de groep. 

Groep 5/6: Vergeet geen zwemkleding, want de kinderen gaan vrij zwemmen in 
de Rozenburcht!  

Groep 7: De kinderen nemen op een gezellige manier afscheid van elkaar in de 
groep.  

  

Kinderopvang Humanitas heeft een nieuwe naam!  

Kinderopvang Humanitas heet per 3 juni Humankind, kinderopvang en -ontwikkeling. 

Wat in 1983 begon als kinderopvang, reikt inmiddels veel verder. Met deze nieuwe naam koestert 
Humankind haar oorsprong. Humankind heeft - nog steeds - maar één doel en dat is optimale 
groei en bloei van kinderen. Bij ons ontdekken kinderen zichzelf, hun talenten en mogelijkheden.  

Wij geloven dat we door de cirkel rondom het kind te versterken, een positieve bijdrage leveren 
aan de optimale ontwikkeling van uw kinderen. Ieder kind dat opgroeit tot een krachtige 
volwassene maakt onze samenleving mooier. En dus de wereld!  
  
  

!  
  
  



Wij blijven die betrouwbare, bevlogen en betrokken partner in kindontwikkeling en bouwen verder 
op onze pedagogische kwaliteit en expertise. Precies zoals je van ons gewend bent.  
  
Neem eens een kijkje op onze website. Daar vind je meer informatie over onze nieuwe naam, 
zoals een filmpje en onze nieuwe brochure. www.humankind.nl  

http://www.humankind.nl

