
 
 

Het Rozenblaadje 
 

november 2020 

dinsdag 3 november 

Voortgangsgesprekken. 
De voortgangsgesprekken van 12 november zullen 

doorgaan. Helaas nog wel op afstand. 
Net als de vorige keer zal het via Teams gaan.  

Vergeet geen afspraak te maken via schoolgesprek, 
dit kan tot vrijdag 6 november a.s. 

Middels het stappenplan kunt u lezen hoe dit werkt. 
In de bijlage van dit RB staat het stappenplan van 

Teams. 

dinsdag 3 november 

Groep 6/7b – 8a – 8b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
“zeg het met beelden”. 

Locatie: op school. 

donderdag 5 november 

Groep 7a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
“zeg het met beelden” 

Locatie: op school. 

vrijdag 6 november 

Groep 6/7b – 7a 
Excursie naar het EIC voor de les 

“Port Rangers” 
De leerlingen zijn om 11:30 uur uit en moeten om 

 12:45 uur bij de EIC op de Landtong zijn. 
Onder voorbehoud 

maandag 9 november Voortgangsrapport. 

dinsdag 10 november 

Groep 6/7b – 8a – 8b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
workshop schrijven. 
Locatie: bibliotheek. 

donderdag 12 november 
Alle groepen 

Voortgangsgesprekken 
Net als de vorige keer zal het via Teams gaan. 

donderdag 12 november 

Groep 7a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
workshop schrijven. 
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Locatie: bibliotheek. 

donderdag 12 november 

Groepen 5a – 6a – schakelklaskinderen. 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De avonturen van Peer Gynt 
Locatie: Grote zaal van De Doelen te Rotterdam. 

Deze excursie komt te vervallen! 

dinsdag 17 november 

Groep 6/7b – 8a – 8b. 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
Rap singer songwriter. 

Locatie: op school. 

donderdag 19 november 

Groep 7a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
Rap singer songwriter 

Locatie: op school. 

maandag 23 november 

Groep 1 t/m 4 
Pietengym 

De kinderen mogen deze dag als Sint of Piet verkleed naar 
school toe komen. 

dinsdag 24 november 

Groep 6/7b – 8a – 8b. 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
Media-atelier. 

Locatie: Lekstraat. 

donderdag 26 november 

Groep 7a. 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De kunst van taal @ De taal van kunst, 
Media-atelier. 

Locatie: Lekstraat 

vrijdag 4 december 

Sinterklaas. 
De groepen 1 t/m 4 zijn zoals gebruikelijk, op vrijdag, om 

12:00 uur uit. 
De groepen 5 t/m 8 hebben continurooster tot 14:00 u. 

Graag een kleine lunch meegeven. 
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje. 

dinsdag 8 december 
Groep 7a – 6-7b - schakelklaskinderen 

Voorlichting les van Halt 
“Overlast rond de jaarwisseling” 

woensdag 9 december 
Groep 8a – 8b – schakelklaskinderen. 

Voorlichting les van Halt 
“Overlast rond de jaarwisseling” 

woensdag 16 december 
Kerstdiner 

Onder voorbehoud. 

donderdag 17 december Kerstviering. 

vrijdag 18 december Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag t/m vrijdag 
21 dec t/m 1 

januari 
Kerstvakantie. 

woensdag 20 januari Voorleesontbijt voor de kleuters. 

donderdag 28 januari 
Alle groepen 
Kijkmiddag 



Onder voorbehoud. 

dinsdag 2 februari 

Groepen 1/2b – 1/2c 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Het land van mijn dromen. 
Locatie: op school. 

dinsdag 9 februari 

Groepen 1a  – 1/2d 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Het land van mijn dromen. 
Locatie: op school. 

woensdag 10 februari 
De meesters en juffen vieren gezamenlijk hun verjaardag 

én we vieren carnaval op school. 

vrijdag 19 februari Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
22 t/m 26 
februari 

Voorjaarsvakantie. 

maandag 1 maart 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 

dinsdag 2 maart 

Groepen 5a – 6a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Leeuwen op de Coolsingel? 
Locatie: Museum Timmerhuis te Rotterdam. 

Onder voorbehoud 

maandag 8 maart 

Groepen 6/7b en 7a. 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Codekunst. 
Locatie: op school. 

maandag 8 maart 1e Rapport. 

woensdag 10 maart 
Alle groepen 

Rapportgesprekken 
Onder voorbehoud. 

maandag 15 maart 

Groepen 8a – 8b. 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Codekunst. 
Locatie: op school. 

donderdag  1 april Paasviering. 

vrijdag t/m maandag 2 t/m 5 april Goede vrijdag – Pasen. 

dinsdag 20 april 
Groepen 8 

Centrale eindtoets.  

woensdag 21 april 
Groepen 8 

Centrale eindtoets. 

vrijdag 23 april 
Koningsspelen 

Onder voorbehoud. 

maandag 26 april 
Kijkmiddag 

Onder voorbehoud. 

dinsdag 27 april Koningsdag. 

maandag t/m vrijdag 3 t/m 14 mei Meivakantie. 

maandag t/m vrijdag 
17 t/m 21 

mei 

Groepen 8 
Schoolkamp 

Naar: het Kuijpershoefke 
Te: Loon op zand. 
Onder voorbehoud. 

maandag 24 mei Tweede Pinksterdag. 



maandag 31 mei 

Groepen 3a – 3b – 4a. 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Kaboem. 
Locatie: op school. 

vrijdag 11 juni 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 
Verplaatst naar 16 juni a.s. 

woensdag 16 juni 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag 5 juli 2e Rapport. 

woensdag 7 juli 
De kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe 

juf/meester én hun nieuwe klaslokaal. 

donderdag 8 juli 
Alle groepen  

Rapportgesprek 
Onder voorbehoud. 

donderdag 15 juli Vrije dag voor de groepen 8. 

vrijdag 16 juli Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
19 juli t/m 

27 aug. 
Zomervakantie 

 
 
Sint nieuws 
 
Helaas kunnen we Sint en zijn Pieten niet, zoals we gewend zijn met alle leerlingen op het 
schoolplein, verwelkomen dit jaar. 
Maar we hebben heel goed nieuws!  
De Sint en zijn Pieten komen wel naar De Rozenhorst op vrijdag 4 december. De leerlingen 
van 1 t/m 4 en de schakelklas gaan op audiëntie deze ochtend en hij laat zijn neus zien in de 
andere groepen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen op deze ochtend speelgoed van 
huis meenemen. 
 

 
Soepele doorstroming op het buitenterrein 
 
Vanaf heden zullen de leerlingen die op de bovenverdieping les krijgen de deur van de Serre gaan 
gebruiken bij binnenkomst en het verlaten van de school.  
Voor de groep van juf Suzanne verandert er ook iets. Zij komen bij aanvang van de school binnen 
via de gebruikelijke deur maar de kinderen zullen via de hoofdingang naar buiten gaan.  
Dit hebben we besloten om op het voetpad rond school meer ruimte te creëren.  

 



Gevaarlijke verkeerssituaties 

  
Indien u met de auto naar school komt graag uw auto parkeren in een parkeervak. 
We zien, zeker bij slecht weer, dat auto’s stil blijven staan in de straat. 
Dit veroorzaakt opstoppingen en gevaarlijke situaties met overstekende kinderen. 
Nog beter is om uw kinderen met de fiets of lopend te brengen. 
Dit bevordert de doorstroming in de wijk. 
 
 
Opgeven 4-jarigen. 
 
Als u besluit uw kind, dat vóór 1 oktober 2021, 4 jaar wordt bij ons op school in te schrijven, graag 
z.s.m. een inschrijfformulier halen bij Trudy van Eck of Ron van Leeuwen.  
Als u vrienden, bekenden heeft, met kinderen van dezelfde leeftijd,  waarvan u weet dat zij het 
voornemen hebben om hun kind bij ons op school in te laten schrijven, wilt u hen dan contact op 
laten nemen met de school voor het maken van een afspraak?  
 
 
Ouderbijdrage 
 
Onlangs hebben alle ouders een mail vanuit WIS-collect ontvangen voor het betalen van het 
schoolgeld. 
Indien u dat nog niet heeft gedaan, vragen wij u dit alsnog te doen. 
Mocht u een betalingsafspraak willen maken dan kunt u contact opnemen met de directie. 
Ook kunt u daar terecht voor het aanvragen van financiële ondersteuning. Uiteraard blijft dat 
vertrouwelijk. 
Mede namens de ouderraad alvast bedankt voor uw betaling. Dankzij uw bijdrage kan de school 
onvergetelijke activiteiten organiseren voor alle kinderen. 
Heeft u de mail inclusief de betaallink niet ontvangen neem dan even contact op met school. 
  
 
Overblijfgeld betalen 
 
In het kader van de coronamaatregelen is het vanaf nu ook mogelijk om overblijfgeld over te 
maken, onze voorkeur gaat hiernaar uit. Mocht u het toch liever contant betalen dan kan dat op 
dinsdag- donderdagmiddag van 15:20 – 15:40 uur. 
De reeds bekende bedragen voor een strippenkaart kunt u overmaken op: 
  
NL37 INGB 0654 0877 17 
Op naam van: RVKO Rozenhorst Overblijf 
  
Graag bij de betaling de naam van uw kind(eren) en groep(en) vermelden. 
Er zijn 3 verschillende strippenkaarten: 
5 x overblijven: €9,00 
10 x overblijven: €18,00 
20 x overblijven: €36,00 
  
  
 
 
 
 
 



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 dan telefonisch tussen 7:45 uur en 8:20 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.     
 
 

Verandering in uw basisadministratie 
 
Gaat u verhuizen? 
Heeft u een nieuw telefoonnummer? 
Gebruikt u een ander e-mailadres? 
Geef dit dan a.u.b. door via de mail aan trudy.vaneck@rvko.nl 
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens en dat van uw kind up to date zijn. 
 
 
Hartelijk bedankt 
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