
 
 

Het Rozenblaadje 
 

november 2019 
 

Wellicht heeft u al vernomen dat op woensdag 6 november een landelijke onderwijsstaking is 
aangekondigd. Willen wij uw kinderen in de toekomst kwalitatief goed onderwijs blijven bieden, 
dan zullen we met elkaar de ernst van de situatie richting de overheid duidelijk moeten maken. De 
Rozenhorst zal daarom, net als zoveel basisscholen in Nederland, op deze dag gesloten zijn.  
Wij hopen op uw begrip. 
 
Het team van de Rozenhorst 
 
 

dinsdag 5 november 

 U kunt zich aanmelden voor de voortgangsgesprekken 
 op 21 november 

Dit kan via www.schoolgesprek.nl 
Let op! Elk kind individueel aanmelden.  

Zie stukje elders in dit Rozenblaadje 

woensdag 6 november Landelijke onderwijsstaking 

vrijdag 8 november 

Alle groepen 
Nationaal schoolontbijt 

Alle kinderen krijgen een lekker ontbijt op school. 
Beker, bord en bestek meenemen, voorzien van naam 

vrijdag 8 november 
Disco 

Thema: Rare haren 

maandag 
11 

november 
Start schoolfruit 

Zie stukje elders in dit Rozenblaadje 

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 

dinsdag 
12 

november 

Groepen 7a – 7b 
Gastles verzorgd door bureau Halt 

“Online veiligheid”. 

woensdag 
13 

november 
Studiedag. 

Alle leerlingen zijn vrij. 

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/


donderdag 
14 

november 

Groepen 8a – 8b 
Gastles verzorgd door bureau Halt 

“Jeugdcriminaliteit” 

vrijdag 
15 

november 
Groepen 8a – 8b 

Bezoek Maerlant College te Brielle 

maandag 
18 

november 
Groepen 8a – 8b 

Bezoek Wellant College te Brielle 

maandag 
18 

november 
Alle groepen 

Voortgangsrapport.  

dinsdag 
19 

november 

Groepen 1/2 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. 

woensdag 
27 

november 

Groepen 1 t/m 4 
Pietengym 

Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje. 

donderdag 
28 

november 
Groep 1-2c – 3a 

Bezoek Sinterklaashuis 

vrijdag 
29 

november 
Groep 1-2b 

Bezoek Sinterklaashuis 

maandag 2 december 
Groep 1a 

Bezoek Sinterklaashuis 

dinsdag 3 december 
Groep 1-2d – 4a 

Bezoek Sinterklaashuis 

woensdag 4 december 
Groepen 8a – 8b 

Theorie-examen EHBO 

woensdag 4 december 
Voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 vanaf 18.30 

surprise knutselavond. 

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. 

dinsdag 
10 

december 

Groepen 8a – 8b 
Gastles verzorgd door bureau Halt 
“Overlast rond de jaarwisseling” 



woensdag 
11 

december 

Groepen 8a – 8b 
Praktijk examen EHBO 

Verdere informatie volgt via klasbord.  

woensdag 
18 

december 

Alle groepen 
Kerstdiner. 

Verdere informatie volgt. 

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. 

dinsdagmiddag 3 maart 
Groep 7a – 7b 

Excursie naar het EIC voor de les 
“Portrangers” 

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 

dinsdag 7 juli 
Groep 6a 

Kijkavond met afspraak. 

donderdag 9 juli 

Groepen 1 t/m 7 
Kijkavond met afspraak. 

Let op! Dit geldt niet voor groep 6a, verplaatst naar 
dinsdag 7 juli. 

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. 

 
 
 

Inschrijven ouderavond 
 

Donderdag 21 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Wij hebben gekozen 
voor een digitale inschrijfwijze voor de gesprekken via www.schoolgesprek.nl. U ontvangt 
vandaag een gesloten envelop met hierin een inlognaam en code. Bewaar deze code, 

want deze heeft u ook nodig voor de rapportgesprekken later dit jaar.  
Elke leerling ontvangt een envelop, het kan dus zijn dat u meer dan 1 envelop ontvangt. 

De inloggegevens zijn wel hetzelfde, omdat er 1 inlogcode en 1 wachtwoord is 
aangemaakt per gezin. 

 
Ouders met 3 of meer kinderen mogen vanaf maandag 4 november 18:00 uur inschrijven.  
Ouders met 1 of 2 kinderen mogen vanaf dinsdag 5 november 07:00 uur schrijven.  
 
U ontvangt een mail ter bevestiging bij het inschrijven voor een gespreksmoment, let er 

daarom op dat u uw e-mail adres juist invult, anders komt de bevestigingsmail niet aan. 
Mocht u de inloggegevens kwijt zijn of niet ontvangen hebben, neem dan contact op met 
de leerkracht.  
 
U kunt zich inschrijven tot dinsdag 19 november 12:00 uur. 
 

 
 



 
 

 

 
 

Woensdag 27 november is er voor de groepen 1 t/m 4 Pietengym. De kinderen mogen deze dag 
als Piet naar school komen. 
Ook zoekt elke groep nog 3 ouders die willen helpen bij de gym. U kunt zich hiervoor opgeven bij 
de leerkracht van uw zoon/dochter. 

 

Rooster Pietengym woensdag 27 november 

8.45-9.15 1/2c Trudy/ Suzanne 

9.15-9.45 1/2b Lenny/ Charlotte 

9.45-10.15 1a Sigrid 

10.15-10.45 1/2d Annebel 

10.45-11.15 3a Amanda/ Suzanne 

11.15-11.45 4a Ilse/ Margaretha 

 
 
Op woensdagavond 4 december is er voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 vanaf 18.30 de 
surprise knutselavond.  
 
 
 
 
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. 
 
 

http://www.rozenhorst.nl./


 
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) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Beste ouders, 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en  

fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente 

en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

EU-Schoolfruit op de Rozenhorst 
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Rozenhorst worden: 
Woensdag, donderdag en vrijdag 
Wij ontvangen de levering van de leverancier Vitamine & Zo BV 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te 
halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen 
& EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund 
door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de 
ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

 
 

Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl 
euschoolfruit@wur.nl   

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:euschoolfruit@wur.nl

