
 
 

Het Rozenblaadje 
februari 2020 

woensdag 5 februari 

U kunt zich aanmelden voor de rapportgesprekken op  
11 maart a.s. 

Via www.schoolgesprek.nl 
Dit kunt u doen tot 5 maart 12:00 uur 
Voor verdere informatie zie klasbord 

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. 

woensdag 19 februari 

Meesters en Juffendag. 
Alle meesters en juffen vieren tegelijk hun verjaardag. 

Carnaval 
Zie verdere informatie in dit Rozenblaadje. 

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” 

donderdag 5 maart 
Laatste dag om u aan te melden voor de 

rapportgesprekken. 

maandag 9 maart  
Alle groepen 
Rapport 1. 

woensdag 11 maart Rapportgesprekken met afspraak. 

woensdag 11 maart 

Groep 1-2 d 
Excursie naar kinderboerderij “de Beestenboel” 

voor de les “Beestenboel” 
De leerlingen worden daar om 8:30 uur verwacht en 

kunnen om 12:00 uur weer opgehaald worden. 

donderdag 12 maart 

Groep 1a 
Excursie naar kinderboerderij “de Beestenboel” 

voor de les “Beestenboel” 
De leerlingen worden daar om 13:00 uur verwacht en 

kunnen om 15:00 uur weer opgehaald worden. 

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

 

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


dinsdag 17 maart 

Groep 1-2 c 
Excursie naar kinderboerderij “de Beestenboel” 

voor de les “Beestenboel” 
De leerlingen worden daar om 13:00 uur verwacht en 

kunnen om 15:00 uur weer opgehaald worden. 

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 

dinsdag 24 maart 

Groep 1-2 b 
Excursie naar kinderboerderij “de Beestenboel” 

voor de les “Beestenboel” 
De leerlingen worden daar om 13:00 uur verwacht en 

kunnen om 15:00 uur weer opgehaald worden. 

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 

Rapportgesprekken met afspraak. 

donderdag 9 juli 

Groepen 1 t/m 7 
Rapportgesprekken 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. 

donderdag en vrijdag 
24 en 25 

september 
Schoolfotograaf 

 

 
Rapportgesprekken 
 
Woensdag  11 maart vinden de rapportgesprekken plaats. Wij hebben dit jaar gekozen 
voor een digitale inschrijfwijze voor de gesprekken via www.schoolgesprek.nl (zoals bij de 
voortgangsgesprekken). U heeft toen een gesloten envelop met hierin een inlognaam en 
code ontvangen. Heeft u de inlognaam en code niet meer, vraag deze dan op bij uw 
leerkracht. 
 
Ouders met 3 of meer kinderen mogen vanaf dinsdag 4 februari 12:00 uur inschrijven.  
Ouders met 1 of 2 kinderen mogen vanaf woensdag 5 februari 06:00 uur inschrijven.  
 
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. 
 
U kunt zich inschrijven tot donderdag 5 maart 12:00 uur. 
 
 
 
 
Meesters en juffendag / Carnaval 
 
Dit jaar vieren wij onze verjaardag op woensdag 19 februari.  
We maken er een dubbel groot feest van door die dag ook carnaval te vieren. Iedereen die 
wil, mag daarom verkleed naar school komen.  
Wie jarig is trakteert dus de kinderen krijgen wat lekkers van hun juf of meester in de 
pauze. Een pauzehap en drinken van thuis is die dag niet nodig.  
We gaan er samen een feestelijke ochtend van maken met spelletjes en een geheime 
opdracht 
 
 
 
 

http://www.schoolgesprek.nl/


 
 
 
 
 
Contact met school.        
Via het contactformulier, op www.rozenhorst.nl  - contact – groep selecteren, kunt u de 
leerkracht van uw kind benaderen voor vragen of mededelingen die niet dringend zijn. 
Hierbij kunt u denken aan het maken van een afspraak of het doorgeven van een dokters-  
tandartsbezoek later die week.                                                                                       

 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden die dag later is of niet op school 
aanwezig kan zijn, meld dit dat telefonisch tussen 7:45 uur en 8:30 uur, via ons 
telefoonnummer 0181-212565. 
Het is niet de bedoeling om uw kind via het contactformulier ziek te melden, aangezien dit 
niet altijd voor aanvang van de lestijd bekeken wordt.                               
 
 
 
 
 

Oproep.  
In de kleutergroepen gebeuren regelmatig “ongelukjes”. Wij zijn echter bijna door het 
ondergoed heen! 
Wie o wie kan ons helpen om onze reservekleding weer aan te vullen, we kunnen zowel 
jongens als meisjes ondergoed gebruiken. Ook bovenkleding (broeken, sokken, leggings 
e.d.) is van harte welkom. 
 
Bij voorbaat dank! 
De leerkrachten van de onderbouw 
 

http://www.rozenhorst.nl/
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