
 
 

Het Rozenblaadje 
september 2020 

woensdag 
23 

september 

Groep 7a – 6-7b 
Voorlichting les van Halt 
“Invloed van de groep”  

Onder voorbehoud. 

donderdag en vrijdag 
24 en 25 

september 
Schoolfotograaf. 

dinsdag 
29 

september 

Groep 8a – 8b 
Voorlichting les van Halt 

“Online veiligheid” 
Onder voorbehoud. 

woensdag 
30 

september 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 

woensdag t/m zondag 
30 

september 
t/m 11 okt 

Kinderboekenweek. 

donderdag 15 oktober 

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

Activiteit: Mijn lijf. 
Locatie: op school. 
Onder voorbehoud. 

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. 

 Onder voorbehoud. 

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 
Onder voorbehoud. 

maandag 2 november 

Groepen 1 en 2 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Leskist Scapino. 
Locatie: op school. 
Onder voorbehoud. 

maandag 9 november Voortgangsrapport. 

donderdag 12 november 
Groepen 5a – 6a – schakelklaskinderen. 

In het kader van het Cultuurtraject: 
Activiteit: De avonturen van Peer Gynt 
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Locatie: Grote zaal van De Doelen te Rotterdam. 
Onder voorbehoud. 

vrijdag 4 december Sinterklaas. 

dinsdag 8 december 

Groep 7a – 7b - schakelklaskinderen 
Voorlichting les van Halt 

“Overlast rond de jaarwisseling” 
Onder voorbehoud. 

woensdag 9 december 

Groep 8a – 8b – schakelklaskinderen. 
Voorlichting les van Halt 

“Overlast rond de jaarwisseling” 
Onder voorbehoud. 

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. 

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. 

dinsdag 2 februari 

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

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

dinsdag 9 februari 

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

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

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. 
Onder voorbehoud. 

maandag 8 maart 1e Rapport. 

maandag 15 maart 

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

Activiteit: Codekunst. 
Locatie: op school. 
Onder voorbehoud. 

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. 

dinsdag 27 april Koningsdag. 

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

maandag 24 mei Tweede Pinksterdag. 

maandag 31 mei 

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

Activiteit: Kaboem. 
Locatie: op school. 
Onder voorbehoud. 

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. 

vrijdag 16 juli Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
19 juli t/m 

27 aug. 
Zomervakantie 

 
 
 
Groepsavonden 
U bent van ons gewend dat wij aan het begin van het nieuwe schooljaar z.g. groepsavonden 
organiseren, u krijgt dan allerlei informatie over het komende schooljaar. Dit jaar kan het 
vanwege de Coronaregels helaas niet doorgaan. Wij zijn druk bezig om deze avonden een andere 
invulling te geven.  
Er staan ook (nog) geen data in de agenda voor kijkmiddagen, dit kan om dezelfde reden nu niet 
doorgaan.  
 
 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 24 september en vrijdag 25 september komt de schoolfotograaf weer op school. Er 
worden dan een aantal foto’s gemaakt van alle kinderen, te weten een portretfoto, een foto met 
eventuele broertjes en/of zusjes en een klassenfoto. 

Het is dit jaar helaas niet mogelijk om na schooltijd uw kinderen, die nog niet op school 
zitten, te fotograferen. Hopelijk kan dit volgend jaar weer. 
 
 
 
 

 
 



Beste ouders/ verzorgers, 
  
De zomervakantie zit er weer bijna op. 
Hopelijk hebben jullie, ondanks deze gekke tijd, genoten van de zomer. 
Wij zijn er inmiddels weer klaar voor én kijken ernaar uit de kinderen maandag 
te begroeten. 
Het liefste zouden we ook u weer in de school zien, maar helaas mag dat voorlopig nog niet en 
moeten volwassenen afstand bewaren. 
Alleen in uiterste noodgevallen, kunnen we een afspraak maken op school, met inachtneming van 
de coronamaatregelen. 
Het brengen en halen van uw kind(eren) zal hetzelfde gaan als voor de zomervakantie. De 
kinderen lopen zelfstandig de school in volgens dezelfde looproutes: 
• Kleuters en de schakelklas, via de twee kleuteringangen aan de kant van het fietsenhok,  

Jan Tooropstraat 4 – 5. 
• Groep 7-8 en de schakelklas via de hoofdingang, Jan Tooropstraat 3 
• Groep 3-4 via de ingang van Jan Tooropstraat 1  
• Groep 5-6 via de ingang van het schoolplein aan de Ln. v. Nw. Blankenburg. 
  
Bij iedere ingang staat een personeelslid om de kinderen te begroeten en eventueel wegwijs te 
maken. Voor de zomervakantie hebben de kinderen in hun nieuwe lokaal met hun nieuwe juf of 
meester kennisgemaakt. Als het goed is weten ze de weg en zo niet, dan helpen wij ze graag. De 
leerkrachten ontvangen de kinderen bij de ingang van de klas. 
Als team zullen wij letten op de geldende coronamaatregelen zoals onderling afstand tussen 
volwassenen en het wassen van handen. Ook letten wij op voldoende ventilatie van de school 
door deuren en ramen van de klas tegenover elkaar open te zetten. Daarnaast blijven we thuis bij 
gezondheidsklachten en laten ons testen indien nodig. 
  
Maandag hanteren we weer het oude, bekende rooster. Dit betekent dat ook de overblijf weer 
gaat starten. Misschien kwam uw kind al naar de overblijf, misschien is er in uw situatie iets 
veranderd waardoor uw kind op andere dagen van de overblijf gebruik moet maken of komt uw 
kind voor het eerst naar de overblijf.  Wilt u uw kind aanmelden 
(ook als uw kind al kwam) via het contactformulier overblijf op de website www.rozenhorst.nl ? 
De kaartverkoop voor de overblijf is op dinsdag en donderdagmiddag van 15.20 uur tot 15.40 uur 
in het keukentje naast groep 1a. Wij hebben hiervoor een looproute ingesteld. U komt binnen via 
de deur bij de klas van Juf Lenny/ juf Charlotte en u gaat weer weg via de uitgang bij juf Sigrid. Wij 
vragen u bij de kaartverkoop afstand tot elkaar te bewaren en zoveel mogelijk gepast te betalen. 
Er is na betalingsverkeer desinfectiemiddel aanwezig. 
  
Het oude rooster is weer toegestaan vanuit de overheid. In het najaar gaan we onderzoeken of dit 
voor de toekomst zo blijft of dat we definitief overgaan op een continurooster.  
Om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig en gezond blijven vragen we ook aan u, uw blijvende 
medewerking met de landelijke maatregelen zoals beschreven op de site van het RIVM. 
Alleen op deze manier kunnen wij hopen dat een nieuwe sluiting voorkomen wordt.  
Namens het team. 
  
Met vriendelijke groet, 

  
Ron van Leeuwen 
Directeur 
 
 

 
 



Belangrijkste maatregelen m.b.t. het covid-19 virus na de vakantie: 
- Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden 

mogen wel naar school, naar de kinderopvang en naar sportactiviteiten, tenzij zij 

gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of het schoolplein 

komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school 

personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.  

- Indien er sprake is van verzuim van leerlingen zonder geldige reden, moet een melding 

worden gedaan bij leerplicht. Leerplicht gaat in deze situaties handhaven. Indien een 

ouder niet in staat is de leerling naar school te brengen in verband met thuisquarantaine, 

wordt het verzuim van de leerling geregistreerd op school, maar niet gemeld aan 

leerplicht.  

- Alle volwassenen hebben het dringende advies gekregen om 10 dagen in 

thuisquarantaine te gaan na een verblijf in een gebied of land waar vanwege de 

verspreiding van het coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt of is ingesteld tijdens 

hun reis. 

- Bij klachten, laat het gezin testen. 

Maatregelen die voor de vakantie al bekend waren ter herinnering: 
- Kinderen in kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden. Ook hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van leraren 

en ander onderwijspersoneel. Volwassenen (onderwijspersoneel en ouders) moeten 

onderling wel de afstand van 1,5 meter bewaren. 

- Ouders blijven op het schoolplein op 1,5 meter afstand van andere volwassenen. Alleen 

bij strikt noodzakelijke afspraken mogen ouders in de school komen met inachtneming 

van de hygiënevoorschriften. Deze afspraken moeten vooraf gemaakt worden. 

- Het onderwijs vindt fysiek plaats en niet digitaal. Dat vergt te veel van alle leerkrachten. 

 
Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school? 
Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen: 

- Was de handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. 

- Was de handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt en natuurlijk voor het 

eten en nadat je naar de wc bent geweest. 

- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 

- Schud geen handen.  

- Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. 

Mag ik mijn kind tussen de middag ophalen van school om thuis een boterham te eten? 
Scholen kunnen sinds 8 juni terug naar hun normale schoolrooster. Scholen bepalen zelf hoe de 
middagpauze zo veilig mogelijk verloopt. Overblijfkrachten mogen weer op school helpen. Per 1 
juli hoeven ook leerlingen en overblijfkrachten geen 1,5 meter afstand meer te houden. 
Scholen waar niet alle kinderen overblijven zorgen er ook voor dat ouders en verzorgers veilig de 
kinderen ophalen tussen de middag. Daarbij houden zij zich aan de RIVM maatregelen.       
Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO? 
Voor kinderen in groep 1 of 2 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. 

 



Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak); 

- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft; 

- als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19. 

 
Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt 
regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 
Indien een kind thuis moet blijven, mag hij/zij weer naar school als er 24 uur geen sprake is van 
gezondheidsklachten in het gezin. 
Wat als een kind of iemand in het gezin een vastgestelde besmetting heeft: 

- Informeer de directie van de school; 

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na 

deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 

thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels ; 

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 

dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis . 

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar school? 
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het 
kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u 
gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind 
testen.  

 

 
 
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 8:30 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.     
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