
 
 

Het Rozenblaadje 
oktober 2020 

woensdag t/m zondag 
30 

september 
t/m 11 okt 

Kinderboekenweek. 

donderdag 8 oktober 

Sportclinics (mini-finals) verzorgt door het Sportbedrijf 
Locatie: VV Rozenburg 

Groepen 5a – 6a in de ochtend. 
Groepen 6/7b – 7a – 8a – 8b in de middag. 

Verdere informatie op klasbord. 

dinsdag 13 oktober 
Schakelklas 

Excursie naar de kinderboerderij voor de les: 
Paddenstoelen op De Beestenboel. 

dinsdag 13 oktober 
Groep 5a. 

Excursie naar de kinderboerderij voor de les: 
Paddenstoelen op De Beestenboel. 

donderdag 15 oktober 
Groep 6a. 

Excursie naar de kinderboerderij voor de les: 
Paddenstoelen op De Beestenboel. 

donderdag 15 oktober 

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

Activiteit: Mijn lijf. 
Locatie: op school. 

maandag t/m vrijdag 
19 t/m 23 
oktober 

Herfstvakantie. 

dinsdag 27 oktober 

Groepen 6/7 b – 7a – 8a – 8b - schakelklaskinderen 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De club van lelijke kinderen. 
Locatie: Jeugdtheater Hofplein te Rotterdam. 

donderdag 29 oktober 

Groepen 6/7 b – 7a – 8a – 8b - schakelklaskinderen 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Workshop aansluitend op de excursie van dinsdag j.l. 
Locatie: op school 

maandag 2 november 

Groepen 1 en 2 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Leskist Scapino. 
Locatie: op school. 

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. 
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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. 

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 
Onder voorbehoud. 

donderdag 12 november 

Groep 7a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

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

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. 

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. 

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” 

donderdag 17 december Kerstviering. 



vrijdag 18 december 
Studiedag 

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. 

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 

 
 
Beste ouders/verzorgers. 
  
De herfst is begonnen. De kans dat personeel verkoudheidsklachten krijgt is groter. Ook wij 
moeten ons strikt houden aan het landelijke protocol. Dat kan betekenen dat er lesuitval ontstaat. 
Verderop leest u hier meer over. De besmettingen in de regio lopen helaas in rap tempo op. 
Reden om de gezondheidsmaatregelen weer even goed onder de aandacht te brengen. 
  
Op school zorgen wij ervoor dat er extra schoongemaakt wordt en er staan pompjes met 
hygiënische handgel op verschillende plaatsen. Ook zorgen wij ervoor dat de kinderen regelmatig 
hun handen extra wassen. 
Verder wordt er goed gelucht in de school, daardoor kan het in de klassen wat kouder zijn, 
misschien is het handig om uw kind een vestje mee te geven naar school. 
  
Al het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand, blijven bij gezondheidsklachten thuis en laten 
zich testen. Wij gaan ervan uit dat u zich ook houdt aan deze regels. We zien over het algemeen 
dat ouders met het brengen/halen voldoende afstand houden. Echter zien wij ook dat het soms 
lastig is om afstand te bewaren. Zeker nu de gemeente hekken heeft geplaatst bij de hoofdingang. 
Let er alstublieft op dat onderling de 1,5m afstand bewaard wordt.  
Blijf bij gezondheidsklachten die passen bij COVID-19 thuis en laat u testen.  
Ga na het brengen/ halen van uw kind direct naar huis. Blijf dus niet met elkaar hangen in de 
omgeving van de school. 
 
  



Als een leerling ziekgemeld wordt zal er gevraagd worden wat er met uw kind is, dit doen we om 
een duidelijk absentiebeeld te krijgen. Als er namelijk meer klachten zijn dan neusverkoudheid, 
mag uw kind niet naar school. De beslisboom neusverkoudheid hanteren wij en staat in de bijlage 
van dit Rozenblaadje. U kunt de beslisboom ook vinden middels de volgende 
link: https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-
t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf 
  
  
Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO? 
Voor kinderen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en 
de BSO mogen, behalve: 

 als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
 als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
 als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 
 bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts 

vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 
Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt 
regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 
  
Wat doen wij als leerkrachten thuis moeten blijven? 
Allereerst zoeken wij naar vervangingsmogelijkheden. Indien dat niet lukt kunnen we besluiten 
om één dag de groep op te delen mits er niet teveel druk op de overige groepen komt. De kans 
bestaat dus dat wij genoodzaakt zijn om klassen naar huis te sturen. Wanneer kinderen thuis 
moeten blijven, maken de kinderen thuis opdrachten via Gynzy en andere digitale mogelijkheden 
(groep 3 t/m 8). De kleuters krijgen lessuggesties om spelenderwijs aan de slag te gaan passend 
bij het thema. Indien de leerkracht vanuit huis nog wel in staat is om les te geven, ondersteunt 
hij/zij de kinderen op afstand. Wij doen er natuurlijk alles aan om geen uitval te krijgen, maar dan 
bent u wel op de hoogte welke mogelijkheden er dan zijn. Uiteraard communiceren we bij 
thuisblijven van klassen zo vroeg mogelijk via de mail en klasbord. 
  
Ouders en externen in de school: 
Ouders en externen mogen in de school. Alleen op afspraak voor noodzakelijke gesprekken en 
activiteiten en alleen als alle vragen van de gezondheidscheck met ‘nee’ beantwoord worden. De 
gezondheidscheck vindt u in de bijlage van dit rozenblaadje en middels de volgende 
link: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf 
  
  

Laten we er samen voor zorgen dat iedereen gezond blijft. 
  
  
 

 
 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf


 

 
 
 
 
 
 



Te laat komen. 
 
De afgelopen weken is het opgevallen dat er een aantal kinderen na 8:30u op school komen. 
Incidenteel kan het gebeuren. Structureel mag niet. 
Wettelijk zijn wij verplicht dit verzuim te melden indien dit vaker voorkomt. De 
leerplichtambtenaar kan dan besluiten om te handhaven. 
We horen wel eens: “Het is maar 5 minuten”. De lessen beginnen om 8:30u en de kinderen 
missen een belangrijk gedeelte van de introductie. 
Daarnaast is het voor het kind zelf ook vervelend om te laat in de klas te komen. 
Om 8:20u gaan de deuren al open, bij harde regen om 8:15 uur. Wij vragen uw medewerking om 
ervoor te zorgen dat de kinderen om 8:30u in de klas aanwezig zijn. 
Namens de leerkrachten en kinderen alvast bedankt voor uw medewerking. 
  
Ron van Leeuwen 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
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.     
 

http://www.rozenhorst.nl/
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Overheidssubsidie 
 
Vanuit de overheid is er dit schooljaar éénmalig een subsidie beschikbaar om kinderen 
ondersteuning te geven doordat ze tijdens de sluiting wat zijn stilgevallen in hun schoolse 
ontwikkeling. 
Deze subsidie hebben we aangevraagd en is goedgekeurd. 
Het ene kind heeft wel geprofiteerd van het onderwijs op afstand en het andere kind wat minder 
of niet. 
Voor deze kinderen (groep 3 t/m 8) is de subsidie bedoeld. 
Onder schooltijd gaan we software inzetten om het automatiseren van rekenen te ondersteunen. 
Ook gaan kinderen in groepjes lezen/ rekenen met doelen die ze nodig hebben om in de klas weer 
verder te kunnen op het niveau wat we zouden verwachten als de school niet gesloten was. 
Vanuit de subsidie kunnen we tot de zomervakantie daar een personeelslid een extra dag voor 
inzetten. 
Niet alleen taal en rekenen vinden wij belangrijk. Ook de brede ontwikkeling krijgt hierin de 
aandacht. Vanaf november tot aan de zomervakantie zal er in blokken een naschools aanbod 
gegeven worden. De organisatie ‘Vakmanstad’ verzorgt in overleg met ons deze activiteiten. Zij 
zullen taal- en rekendoelen verwerken in hun brede aanbod. De activiteiten (drama, groen, 
muziek, aikido, yoga, filosofie en natuur) worden gegeven in vier blokken: 

-          Thema cultuur van 3 november t/m 17 december 
-          Thema weerbaarheid van 2 januari t/m 18 februari 
-          Thema voorjaar van 9 maart t/m 22 april 
-          Thema samenwerken en presenteren van 18 mei t/m 1 juli 

  
De lessen zullen zijn van 15:30u-17:00u en op woensdag van 13:00u-14:30u. 
Via klasbord krijgt u van de leerkracht het bericht en verdere inhoud om uw kind aan te melden 
voorafgaand aan ieder thema. Er kunnen maximaal 15 kinderen per activiteit deelnemen. 
Kinderen die voldoen aan de criteria van de subsidie moeten wij voorrang verlenen, maar wij 
stellen de activiteiten beschikbaar voor alle kinderen als er nog plaatsen open blijven. Bij meer 
dan 15 aanmeldingen zullen wij kinderen inschrijven op basis van wanneer de aanmelding is 
binnengekomen. Er zijn voldoende activiteiten gedurende het jaar, dus we houden er rekening 
mee dat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen dit schooljaar. Gaat uw kind naar de BSO? 
Geen probleem, wij zullen met hen afstemmen indien uw kind kan deelnemen. 
Indien kinderen definitief ingeschreven worden, nadat ze zijn aangemeld, is deelname gedurende 
het thema niet vrijblijvend, tenzij er sprake is van overmacht zoals ziekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nóg meer dan voor het corona tijdperk beseft de samenleving dat sport en cultuur een 
wezenlijk onderdeel vormt van het leven van kinderen. Economisch zullen veel gezinnen 
getroffen worden waardoor een grotere groep kinderen onze steun kan gebruiken, óók uit 
gezinnen die niet eerder een beroep op ons deden. 
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie / het lesgeld voor 
kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, zwemles, 
muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. 
  
Rotterdam telt nog steeds ruim 30.000 kinderen en jongeren die onder de armoedegrens 
leven. Helaas is het niet voor elk gezin weggelegd hun kinderen lid te laten worden van 
een sportvereniging of deel te nemen aan een muziek-, schilder- dansles. Ouders kunnen 
zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een 
intermediair; bijvoorbeeld een leerkracht, schoolmaatschappelijk werker of 
schuldhulpverlener. 
 
 

 
 
 



Gegevens deelnemer      

Voornaam:                
          

Achternaam:                
          

Jongen O meisje O Geboortedatum:        
          

Straat:     nr.   toev.        
          

Postcode:   Woonplaats:          
          

Telefoonnummer:              
          

e-mailadres ouder(s):              

          

Heb je een Rotterdampas?            

zo ja; vul dan hier het nummer in:            

          

Sport        Cultuur      

Naam sportvereniging     Naam cultuurinstelling:    

                  

Welke sport?     Welke cursus?     

                  

Start datum   Einddatum  Startdatum: Einddatum:  

let op! Startdatum moet in de toekomst liggen  let op! Startdatum moet in de toekomst liggen  

                  

Contributie      Cursusgeld:     

€        €        

let op! Maximaal €280 per jaar per cursus  let op! Maximaal €500 per jaar per cursus  

                  

       Muziekles? Kostenhuur instrument:  

       €        

       let op! Maximaal €250 per jaar per cursus  

                  

          

Financiële gegevens ouders/verzorgers:  Toelichting:      

O   Bijstand            

O   Schuldsanering           

O   Sociaal minimum           

O   WAO            

O   Anders              

          

Handtekening ouder:         



Ontdek je talent 
Maak nu kennis met muziek 

 
Heb je altijd al een instrument willen bespelen? Grijp dan nu je kans om in één middag kennis te maken met 
verschillende instrumenten tijdens de muziekcarrousel op zaterdag 31 oktober a.s. 
In een aantal workshops maak je kennis met slagwerk-, hout- en koperinstrumenten.  
De workshops worden gegeven door de enthousiaste inspirerende muziekdocenten van UDI.  
 
Ben je tussen de 7-12 jaar en geïnteresseerd? Met je dan nu aan per email: secretariaat@udi-rozenburg.nl 
of vul het strookje in op de flyer. 
 
Rozenburg heeft dan wel geen muziekschool meer, maar muzieklessen worden op Rozenburg echt wel 
aangeboden! Meer informatie over de leerlingenopleiding van UDI op de website: udi-rozenburg.nl  

 


