
 
 

Het Rozenblaadje 
 

maart 2020 
 

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 

Let op! Deze excursie is verplaatst naar  
donderdag 19 maart a.s. 

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. 

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 

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. 

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 
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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 
Alle groepen 

Voorrondes voor de playbackshow.  

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. 

woensdag 15 april 
Groep 8a – 8b 

Centrale eindtoets 2020 

donderdagochtend 16 april 
Groep 8a – 8b 

Centrale eindtoets 2020 

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, deze is 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 

 
 
 
 
Sociale veiligheid 
Je veilig en prettig voelen op school is een voorwaarde om optimaal tot leren te komen. 
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om op onze school een veilig leer- en 
leefklimaat te realiseren.   
Op de Rozenhorst zetten wij ons dagelijks in om hier een positieve bijdrage aan te 
leveren.  
Om ongewenst gedrag, zoals pesten, te voorkomen.  
  
Juf Natascha heeft een cursus gevolgd tot anti-pestcoördinator en is vanuit deze rol voor 
zowel kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten, aanspreekpunt m.b.t. het melden van 
pesten. Ook zal zij, samen met het team,  het sociaal veiligheidsplan voor onze school 
verder aanscherpen én vormgeven. Op deze manier  wordt het voor álle betrokkenen 
inzichtelijk hoe wij er met elkaar voor zorgen dat onze school een sociaal veilige school is.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Coronavirus 
Het Coronavirus kan mogelijk vragen en zorgen bij u oproepen. Voorlopig nemen wij 
alleen de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te 
voorkomen. Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus volgen. De 
richtlijnen van het ministerie van OCW in samenwerking met het RIVM vormen daarbij de 
leidraad. U kunt deze richtlijnen volgen via onderstaande link: 
  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-
over-coronavirus-en-onderwijs 
 
 
 
 
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 
Wie komt het kriebelteam versterken? 
Zo’n 9 keer per schooljaar komt het kriebelteam op school om alle 
kinderen te controleren op luizen en/of neten. 
We zijn dringend op zoek naar extra ouders/verzorgers om het 
kriebelteam te versterken. 
Het kost u ongeveer een half uur van uw tijd en het is altijd direct om half 9. 
Voor verdere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met  
Nicole van Sinderen, telefoonnummer 06-55683292 
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