
 
 

Het Rozenblaadje 
 

december 2019 

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 uur 

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 zie 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.  

dinsdag  
17 

december 

Alle groepen 
 Glijden/schaatsen op de ijsbaan. 

Eigen schaatsen mogen meegenomen worden! 
Op de ijsbaan zijn ook schaatsen te leen. 

Groep 1-2: Glijden van 8:30 uur tot 9:10 uur 
Groep 3a – 4a: van 9:10 uur tot 10:00 uur 

Groep 5a – 5/6b: van 10:00 uur tot 11:00 uur 
Groep 6a en schakelklas: van 11:00 uur tot 12:00 uur 

Groep 7a – 7b: van 13:15 uur tot 14:15 uur 
Groep 8a – 8b: van 14:15 uur tot 15:15 uur. 

woensdag 
18 

december 

Alle groepen 
Kerstdiner. 

De deuren gaan om 17:00 uur open, om 17:15 uur gaan 
we aan tafel om genieten van een heerlijk kerstdiner. 

De leerlingen kunnen om 19:00 uur opgehaald worden.  
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje 

vrijdag 
20 

december 
Vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
23 dec. t/m 

3 januari 
Kerstvakantie. 

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/


dinsdag 21 januari 
Groepen 1 – 2 en de peuterspeelzaal. 

Voorleesontbijt. 

dinsdag 28 januari 

Groep 5a 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les  

“knaagdieren” 
Van 9:00 uur tot 10:15 uur. 

dinsdag 28 januari 

Groep 6a 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les  

“knaagdieren” 
Van 10:30 uur tot 11:45 uur. 

De leerlingen mogen om 11:45 uur naar huis toe. 

dinsdag 28 januari 

Groep 5/6b 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les  

“knaagdieren” 
Van 13:15 uur tot 15:15 uur 

De leerlingen moeten gebracht en gehaald worden bij de 
kinderboerderij. 

dinsdag 4 februari 

Schakelklas 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les  

“knaagdieren” 
Van 13:15 uur tot 15:15 uur 

De leerlingen moeten gebracht en gehaald worden bij de 
kinderboerderij. 

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. 

 
 

 
 
 

 

 



Beste ouders en kinderen, 

Kerst is een feest van geboorte en nieuw begin, voor mij echter ook een mooi moment 

om even terug te kijken. 

Ik ben nu voor het tweede jaar werkzaam op de Rozenhorst en geniet ontzettend van de 

stappen die we genomen hebben. Een nieuw schoolplein, nieuw meubilair voor de 

kleuters en nieuwe methodes voor nog betere resultaten. Daarnaast zien we elke dag 

enthousiaste kinderen, die samen willen leren en spelen en natuurlijk het middelpunt zijn 

van onze school. Fijn om iedere dag samen te kunnen werken met gemotiveerde en zeer 

collegiale teamleden. En ik ben blij verrast door de vele betrokken en meehelpende 

ouders in de school. Mooi om samen bezig te mogen zijn met de ontwikkeling van uw 

kind(eren). 

Ik kijk vol optimisme naar het nieuwe jaar 2020, waarin kinderen, teamleden en ouders 

samen op pad gaan, om de Rozenhorst elke dag een beetje beter en mooier maken.  

Maar nu gaan we eerst genieten van de Kerst. Ik wens iedereen mooie dagen toe, samen 

met het gezin, de familie en vrienden. Hopelijk wordt Kerst ook een nieuw begin voor alle 

mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken én voor hen die op plaatsen in 

de wereld leven, waar heel wat minder te vieren valt.  

Na de Kerst maken we ons op voor een gezellige jaarafsluiting en wens ik iedereen een 

heel gezond, liefdevol en gelukkig 2020 toe. Graag tot 6 januari. 

Dave van Deursen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beste ouders,  
Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over geschenken. 
Dat past goed bij de komende decembermaand,  de tijd voor cadeautjes en aandacht voor elkaar. 
Het is heerlijk om te geven en te ontvangen, iemand blij te maken en zelf blij verrast te zijn met 
hoe een ander aan je denkt. Reden genoeg om met de kinderen eens stil te staan bij wat geschenk 
kan zijn, wat een geschenk voor jou en een ander doet. 
  
Een geschenk is niet alleen een cadeautje dat je online, bij de Action of een speelgoedwinkel 
koopt. Een moment van aandacht, lieve woorden, een handgebaar, het kunnen allemaal 
geschenken zijn. Voor wie er oog voor heeft zit een dag vol met geschenken. 
  
Geven en ontvangen 
Een geschenk geef je of ontvang je. Op het eerste gezicht is het allerleukst om te ontvangen, maar 
de meeste volwassenen weten ondertussen hoe mooi het kan zijn om iets te geven. Met de 
jongste kinderen verkennen we uitgebreid hoe het is om iets weg te geven en te krijgen, maar ook 
voor de oudere kinderen is dit een boeiende vraag. 
  
Kerstmis 
In deze weken bereiden we ons ook voor op Kerst, dat we samen gaan vieren. Ook in het 
kerstverhaal worden geschenken gegeven. Natuurlijk door de wijzen uit het Oosten, die wierook, 
mirre en goud schenken aan de pasgeboren Jezus. Maar ook over de geboorten van Johannes en 
Jezus, die beide op een wonderlijke manier verlopen en die door hun ouders zo als een bijna 
ongelooflijk geschenk werden ervaren. 
  
We zien met deze lessen extra uit naar de komende feestmaand en zullen genieten van alle 
cadeautjes! 
 
Bijna jarig 
  
Het fijne van bijna jarig zijn 
is dat je dan nog niet weet 
wie er komen 
hoe de taart smaakt 
wat je krijgt 
  
En dat je dus nog onbekommerd     
fantaseren kunt 
over de hond 
die bovenaan je lijstje stond 
en die je straks 
misschien 
je weet maar nooit 
  
En hoe je hem dan noemen zult 
Of haar 
En hoe ze voelt 
En hoe ze doet 
En hoe ze holt 
als je met stokken naar haar gooit 
En hoe ze vrolijk blaffend 
naar je opspringt als je thuis komt 
  
Het fijne van bijna jarig zijn 
is dat je dan nog niet weet 
dat je een fiets krijgt 
  
Bette Westera 
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Kerst 

Beste ouders / verzorgers, 

Op woensdag 18 december 2019 organiseren we een kerstdiner in de klas  voor alle leerlingen, 

waarbij we middels de intekenlijsten uw hulp hebben ingeroepen. 

Veel ouders / verzorgers hebben dit al ingevuld, waarvoor onze dank! 

Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest dit te doen, kan dit alsnog. 

De deuren gaan deze avond om 17.00 uur open.  

We vragen u uw kind een bord, bestek en beker voorzien van naam mee te geven in een tas naar 

school.  

Verder verzoeken we alle ouders die wat maken voor het kerstdiner om dit warm en in schalen / 

borden voorzien van naam aan te leveren, zodat we om 17.15 uur kunnen beginnen aan het 

diner. 

Om 19.00 uur is het kerstdiner afgelopen en halen de ouders / verzorgers hun kind in de klas weer 

op. 

Er wordt voor de  ouders / verzorgers een kerstborrel georganiseerd  

op het schoolplein / in de serre van 18.30 uur – 19.00 uur. 

U bent van harte welkom. 

 

We gaan er met elkaar een mooi kerstfeest van maken. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De oudervereniging en het team van de Rozenhorst. 

 

 

 

Middels dit strookje geef ik, ouder / verzorger van …………………… uit groep …….., 

aan dat ik met 1 / 2 * volwassenen aanwezig ben bij de kerstborrel. 

 

Om zicht te krijgen op het aantal aanwezigen verzoeken wij u uiterlijk 11 december 2019 dit 

strookje in te leveren bij de leerkracht zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Alvast 

bedankt! 

 

*doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 


