
 
 

Het Rozenblaadje 
 

oktober 2019 
 

dinsdag 1 oktober 

Informatieavond voor de ouders van de groepen 8. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de 

toetsing in groep 8, het schooladvies en de verwijzing naar 
de voorgezet onderwijs. 

Van 19:30 uur tot 20:30 uur. 

donderdag 3 oktober 

Groep 1a – 1/2b – 1/2c – 1/2d 
In het kader van de Kinderboekenweek. 

De kleuters brengen een bezoek aan ’t Veerhuis, 
de wijkagent zal een verhaal voorlezen. 

donderdag en vrijdag 
3 – 4 

oktober 
Schoolfotograaf. 

dinsdag 8 oktober 

Sportdag: georganiseerd door sport 010. 
Locatie: sportcomplex VV Rozenburg. 
’s ochtends groepen 5a – 5/6b – 6a. 

’s middags groepen 7a – 7b – 8a – 8b. 
De leerlingen moeten zich op de voetbalvelden melden bij 

de leerkracht. 

donderdag 10 oktober 

Groepen 3a – 4a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Verhalen uit de hoge hoed; De toverfluit. 
Locatie: De speelzaal van de Rozenhorst. 

dinsdag  15 oktober 

Alle groepen 
Kijkmiddag zonder afspraak 

U bent welkom met uw kind om het werk van uw kind te 
bekijken. 

Van 15:15 uur tot 16:30 uur. 

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”. 

vrijdag 8 november 
Alle groepen 

Nationaal schoolontbijt 
Alle kinderen krijgen een lekker ontbijt op school. 

vrijdag 8 november Disco 

Jan Tooropstraat 1-5 
3181 HE Rozenburg 

 
Op www.rozenhorst.nl  vindt 
u deze nieuwsbrief ook 

terug 

 

http://www.rozenhorst.nl/home.html
http://www.rozenhorst.nl/


maandag 
11 

november 

Groepen 7 en 8 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Marinierskapel  
Locatie: De Doelen & RPHO te Rotterdam 

Verdere informatie volgt via klasbord. 

dinsdag 
12 

november 

Groepen 5 -  6 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Dansvoorstelling Scapino “Holland” 
Locatie: Nieuwe Luxor te Rotterdam 

Verdere informatie volgt via het klasbord 

woensdag 
13 

november 
Studiedag. 

Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag 
18 

november 
Alle groepen 

Voortgangsrapport.  

dinsdag 
19 

november 

Groepen ½ b – 1/2c 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De wonderfotograaf 
Locatie: De speelzaal van de Rozenhorst. 

woensdag 
20 

november 

Groepen 1a – 1d 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De wonderfotograaf 
Locatie: De speelzaal van de Rozenhorst. 

donderdag  
21 

november 

Groepen 8a – 8b 
De leerlingen mogen een dag “meedraaien” op het  

Penta College 

donderdag 
21 

november 
Voortgangsgesprekken. 

donderdag 5 december 

Sinterklaas 
Deze dag hebben we een continurooster, de kinderen zijn 

om 14:00 uur uit. 
Lunchpakketje meenemen.  

dinsdag 
10 

december 

Groepen 1 - 2 
In het kader van het Cultuurtraject: 
Activiteit: Liedjes uit de oude doos 
Locatie: De Doelen te Rotterdam 

Verdere informatie volgt via klasbord. 

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. 

woensdag 22 januari 
Groepen 1 – 2 

Voorleesontbijt. 

donderdag 6 februari 

Alle groepen 
Kijkmiddag zonder afspraak 

U bent welkom met uw kind om het werk van uw kind te 
bekijken. 

Van 15:15 uur tot 16:30 uur. 

   



maandag 17 februari 

Groepen 3 - 4 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Klinkt als………………….? 
Locatie: De speelzaal van de Rozenhorst. 

maandag t/m vrijdag 
24 t/m 28 
februari 

Voorjaarsvakantie. 

maandag 2 maart 
Studiedag. 

Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag 9 maart  
Alle groepen 

Rapport 1 

woensdag 11 maart Kijkavond met afspraak. 

donderdag 19 maart 

Groepen 7a – 7b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Op reis: De Nederlandse 17e eeuw. 
Locatie: In de klas. 

vrijdag 20 maart 

Groepen 8a – 8b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Op reis: De Nederlandse 17e eeuw. 
Locatie: In de klas. 

vrijdag t/m maandag 
10 t/m 13 

april 
Goede vrijdag / Pasen 

dinsdag 14 april 

Groepen 5 - 6 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Klaarwakker 
Locatie: In de klas. 

vrijdag 17 april Playbackshow. 

maandag t/m vrijdag 
27 april t/m 

8 mei 
Meivakantie. 

maandag t/m vrijdag 
11 t/m 15 

mei 
Groepen 8 

Schoolkamp. 

donderdag  21 mei Hemelvaart. 

vrijdag 22 mei Vrije dag voor alle leerlingen. 

dinsdag 26 mei 

Alle groepen 
Kijkmiddag zonder afspraak 

U bent welkom met uw kind om het werk van uw kind te 
bekijken. 

Van 15:15 uur tot 16:30 uur. 

maandag 1 juni Tweede Pinksterdag. 

woensdag 1 juli 
Studiedag. 

Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag 6 juli 
Alle groepen 

Rapport 2 

donderdag 9 juli 
Groepen 1 t/m 7 

Kijkavond met afspraak. 

dinsdag 14 juli 
Groepen 8 
Musical. 

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. 

 
 

TSO-Overblijven 
 
Op onze school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. Het toezicht wordt uitgeoefend door 
overblijfmoeders die hiervoor aangesteld zijn. Het aantal overblijfmoeders dat toezicht houdt, is 
afhankelijk van het aantal kinderen dat tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur, overblijft.  
Het is daarom ook noodzakelijk dat u minimaal één dag van te voren uw kind aanmeldt via de 
website van de school.   
Juf Nicole (schakelklas) en juf Trudy (groep 1-2c)  onderhouden de contacten met de  
overblijfouders. Bij het keukentje naast de speelzaal van de kleuters kunt u op dinsdag- en 
donderdagochtend een strippenkaart kopen voor de overblijf (van 8.20-8.35 uur). Ook kunt u uw 
kind daar aanmelden.   
Het makkelijkst is het om uw kind via de website  www.rozenhorst.nl. aan te melden.  
Kiest u hierbij voor het contactformulier overblijf. 
 
Er zijn 3 verschillende strippenkaarten: 
5 x overblijven : €9,00 
10 x overblijven: €18,00 
20 x overblijven €36,00 
Deze strippenkaarten blijven op school.  
Wanneer deze vol is, krijgt u hier via een briefje bericht van. 

 

 
Wij zijn op zoek naar versterking van ons overblijfteam. 

    Wat doen we allemaal: 

- We houden toezicht tijdens het eten (bekers open maken, controleren hoeveel er 

gegeten wordt e.d) 

- We maken de administratie rond 

- We ruimen de ruimtes op 

- We houden overzicht tijdens het spelen (buiten en binnen) 

- Je krijgt negen euro per keer 

- Mogelijkheid voor één keer in de week (vaste dag) of op oproepbasis  

- Je eigen kinderen mogen natuurlijk mee overblijven 

- We houden een paar keer per jaar een vergadering 

 

Wil je een keer meelopen om te kijken of het aan je verwachtingen voldoet, of wil je 
graag nog wat meer informatie, dan kun je terecht bij juf Trudy ( groep 1-2c)  
of juf Nicole (schakelklas) 

 
 
 
 

http://www.rozenhorst.nl./


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


