
 
 

Het Rozenblaadje 
 

Januari 2020 
 

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” 

Jan Tooropstraat 1-5 
3181 HE Rozenburg 
 
Op www.rozenhorst.nl vindt 
u deze nieuwsbrief ook 
terug 
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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. 

dinsdag 24 maart 

Groep 8a – 8b 
In het kader van de week van het geld: 

Activiteit: Bank in de klas 
Locatie: In de klas 

vrijdag 27 maart 

Groep 7a – 7b 
In het kader van de week van het geld: 

Activiteit: Bank in de klas 
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. 

donderdag 16 april 
Groep 4a 

Gastles van de brandweer. 

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. 

 
 
 
Nieuws van de overblijf. 

Om meer structuur aan te bieden tijdens de TSO (Tussen Schoolse Opvang), hebben we besloten 

dat de overblijf een andere invulling krijgt. De kinderen gaan in kleinere groepen in klaslokalen 

eten onder begeleiding van een overblijfmoeder of een leerkracht. Na het eten wordt er een 

filmpje gekeken of kunnen de kinderen tekenen / kleuren. Het laatste half uur gaat iedereen naar 

buiten. Is het slecht weer, dan blijven de kinderen in de klassen. 

De verdeling is als volgt:                                                                                                                                    

Groep 1 en 2                                                                                                                                                                                            

Groep 3 en 4                                                                                                                                                                                            

Groep 5 en 6                                                                                                                                                                                            

Groep 7 en 8. 

Wilt u alstublieft uw kind van tevoren aanmelden. Dit kan via de website via het contactformulier 

van de overblijf.  

De verkoop van de kaarten is op dinsdagochtend van 8:20 uur tot 8:45 uur én donderdagmiddag 

van 14:50 uur tot 15:30 uur. 

De kosten van de kaarten zijn: 

1 x los €  2.00 

5x €  9.00 

10x €18.00 

20x €36.00 

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u bij mij terecht. 

Nicole Bongers                                                                                                                                                       

Leerkracht Schakelklas. 

 

 



 

Beste ouders, 
  
Als school maatschappelijk werker ben ik Remon van Galen , zoals misschien wel bekend, 
verbonden aan de school van uw kind(eren). 
Voor mijn werk spreek ik dagelijks met kinderen en hun ouders. Soms gezamenlijk, en soms 
apart van elkaar. Social media is een steeds vaker terug kerend onderwerp. Er zitten vaak 
hele mooie kanten aan het gebruik van social media. Alle informatie die je zoekt is 
tegenwoordig te vinden op internet. Communicatie is snel én gemakkelijk via bijvoorbeeld 
WhatsApp of andere apps. 
Steeds meer kinderen en ouders hoor ik over TIK TOK. Ook kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 
jaar. Wat moet je weten als ouders over Tik Tok? 
  
Wat is Tik Tok: 
Op TikTok kan je jezelf filmen terwijl je zingt, danst of playbackt. 
De filmpjes kan je makkelijk bewerken met speciale effecten. 
De filmpjes kan je online plaatsen. 
De filmpjes duren tussen de 30 en 60 seconden. 
TikTok gebruikers kunnen elkaars filmpjes liken en elkaar berichten sturen. 
Let even op! 
  
Volgens de voorwaarden van TikTok moet je 13 jaar of ouder zijn om de app te gebruiken of 
je ouders moeten instemmen. De meeste kinderen die ik spreek zijn nog lang geen 13 jaar. 
Nog meer zorg: De privacy instellingen op TikTok staan automatisch op openbaar. Alle 
TikTok gebruikers kunnen dan jouw filmpjes zien. Ook het profiel van de gebruiker, zijn of 
haar gebruikersnaam en locatiegegevens zijn dan openbaar. Wijzig dit dus. Andere kunnen 
namelijk zien waar jouw kind zich letterlijk bevind. 
Op TikTok kan je vrienden uitdagen voor verschillende ‘challenges’, zodat het lijkt alsof je 
samen een duet zingt. 
De app is wereldwijd al 1,3 miljard keer gedownload. Hij is dus niet nieuw!! 
  
Tips zo ga je om met TikTok: 
Hieronder 6 tips : 
1. Bespreek wat je kind wel of niet mag op TikTok. Verbieden is lastig aangezien vriendjes en 
vriendinnetjes het vaak ook gebruiken. Ik ben voorstander van het dan maar leren om te gaan 
met dit soort apps. Wijs ze op de gevaren. En kijk mee wat je kind doet. 
2. Maak afspraken over het gebruik. Wat wil je wel, en wat mag niet. Bijvoorbeeld: filmpjes 
kijken mag. Filmpjes maken mag, maar filmpjes plaatsen mag niet! In gesprek gaan met 
andere gebruikers mag ook niet. Of alleen filmpjes plaatsen voor een select gezelschap. 
3. Toon interesse, of je het leuk vindt of niet, social media zijn van deze tijd! Kijk regelmatig 
mee om te weten wat er speelt. Vraag hoe ze het maken, wat ze er mee doen. Wat uw kind zelf 
denkt wat de reactie kan zijn op een filmpje. Check of dit ook de gewenste reactie is. Is dit hoe 
je over wil komen, of geeft het filmpje een verkeerde indruk misschien. 
4. Maak alles bespreekbaar: Praat regelmatig met je kind over de voordelen en nadelen van 
social media. Vertel je kinderen dat wanneer ze iets raars zien of horen dat ze te allen tijde bij 
je kunnen komen. 
5. Maak het niet te bont: Maak afspraken met je kind hoe lang ze op TikTok mogen op een 
dag. De tijd gaat soms zo snel. En een uur is zo vol gemaakt. Ook de tijd waar ze lekker in 
kunnen buitenspelen of in real life vriendjes en vriendinnetjes kunnen ontmoeten. 
6. Deel geen gegevens 
Neem de tijd, ook al heeft iedere ouder het razend druk om goed de privacy voorwaarden 
door te nemen. 
  
Veel veilig én gezamenlijk TikTok-plezier gewenst 
 

 


