
 
 

Het Rozenblaadje 
 

december 2020 

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” 
Locatie: op school 

dinsdag 8 december 
Groep 7a – 8a – 8b 

Duurzaamheidslessen: “Over energie” 
Locatie: op school 

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

Voorlichting les van Halt 
“Overlast rond de jaarwisseling” 

vrijdag 11 december 
Groep 5a – 6a – 6/7b- schakelklas. 
Duurzaamheidslessen: “Over afval” 

Locatie: op school 

woensdag 16 december 
Kerstdiner 

Onder voorbehoud. 

donderdag 17 december 

Kerstontbijt en viering. 
Continurooster tot 14:00 u. 

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

vrijdag 18 december Alle leerlingen zijn vrij. 

maandag t/m vrijdag 
21 dec t/m 1 

januari 
Kerstvakantie. 

maandag 12 januari 

Groep 1-2c 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les: 

“wauw het leeft” 
We verzamelen om 13:00 uur bij de boerderij 

De leerlingen moeten daar om 15:00 uur weer opgehaald 
worden. 

Onder voorbehoud. 

woensdag 20 januari Voorleesontbijt voor de kleuters. 

donderdag 28 januari 
Alle groepen 
Kijkmiddag 

Onder voorbehoud. 

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

 

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

vrijdag 18 juni 
Groepen 1 t/m 7 

Schoolreisje 
Onder voorbehoud. 

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. 
 

 
 
 
 



Kerstontbijt en kerstviering 

 
Aanvankelijk hadden wij als school het idee om ook dit jaar een kerstdiner te organiseren voor de 
kinderen. Echter, na overleg met de teamleden en het bestuur van de school, is ervoor gekozen 
om het diner niet door te laten gaan. We willen een extra breng- en haalmoment namelijk 
voorkomen, zodat iedereen in goede gezondheid de feestdagen doorkomt. Natuurlijk kunnen wij 
kerst op school niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Daarom zullen de kinderen 
donderdag 17 december starten met een kerstontbijt. Dit wordt verzorgd door school. Ook zal er 
deze dag een digitale kerstviering plaatsvinden. Hierbij zullen de kinderen vanuit eigen klas de 
viering bijwonen.  
Vanwege het kerstontbijt en de viering werken we op donderdag 17 december met een 
continurooster tot 14.00 uur. Wij willen u vragen een bord, bestek en beker voorzien van naam, in 
een plastic tas mee te geven. Ook verzoeken wij een kleine lunch mee te geven voor tussen de 
middag.  
 
Natuurlijk hadden wij kerst op school ook liever anders gezien, maar ook wij hebben rekening te 
houden met de maatregelen vanuit de overheid en ons bestuur. Bovendien willen wij 
mogelijkheid tot verspreiding van het virus ten alle tijden voorkomen. Wij hopen daarom op uw 
begrip.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Levensbeschouwing 
Onze lessen levensbeschouwing gaan de komende weken over het onderwerp Boom. 
Bomen zijn fantastisch om in te klimmen of onder te schuilen. Bijna iedereen heeft wel 
herinneringen aan een boom waar je heerlijk kon spelen. Bomen zijn indrukwekkend en 
uitnodigend. Het is niet voor niets dat er zoveel verhalen en rituelen zijn waarin bomen een 
belangrijke plek hebben. In onze lessen ontdekken we dat met kinderen.  
  
Levensboom  
Er is een heel bekend plaatje van een boom in een cirkel, waarbij de takken uitwaaieren tot de 
bovenste rand en de takken uitlopen naar beneden. Er zijn tekeningen en hangertjes van. 
Het wordt de levensboom genoemd, een symbool voor het leven zelf. De boom verbindt de 
hemel met de aarde, de lucht met de grond. Het is een beeld van verbinding en groei.  
  
Dankbaarheid  
Bomen geven zuurstof, vruchten en noten – veel om dankbaar voor te zijn. Er is een Joods feest, 
Toe Bisjvat, dat bekend staat als een nieuwjaarsfeest voor bomen. Mensen bedanken de bomen 
voor het leven dat ze geven. In de Japanse cultuur is de bloesem van de kersenboom een thema 
dat vaak terugkomt. De kersenbloesem bloeit prachtig, maar heel kort. Het staat symbool voor de 
pracht en kwetsbaarheid van het leven. Het Japanse kersenbloesemfeest heet Hamani matsuri.  
  
Wijsheid  
Bomen zijn een bron van en een plek voor wijsheid. Het verhaal dat daarvan voor ons misschien 
het bekendste voorbeeld geeft, is het verhaal uit Genesis waarin Adam en Eva een appel van de 
Boom van Goed en Kwaad eten. Het verhaal is op veel manieren uitgelegd, maar los daarvan is 
het goed na te voelen waarom het beeld van zo’n monumentale, rijzige, oude boom het symbool 
geworden is van wijsheid. Zo mediteerde de Boeddha volgens de overlevering 49 dagen en 
nachten onder het rijke bladerdak van een bodhiboom, voordat hij verlichting bereikte. In een 
oud Canadees verhaal vertellen Indianen elkaar dat bomen en mensen elkaar vroeger konden 
verstaan en hun kennis van de wereld met elkaar deelden.  
  
Vieren  
Het duurt nog even, maar over een paar weken bereiden we ons alweer voor op Kerst. De bomen 
in school brengen altijd warmte, gezelligheid en verbondenheid met zich mee en dat is elk jaar 
weer een feest.  
De verbondenheid met elkaar geven we dit jaar vorm in een ‘digitale’ viering. Alle klassen zijn 
online met elkaar verbonden en tijdens dit moment van verbondenheid zingen we met elkaar de 
liedjes die passend zijn bij de viering.  
 
 

 



 
Beste ouders/verzorgers, 
  
De maand december is begonnen. De maand waarin we vieren en terugblikken op het afgelopen 
jaar. 
Gezien de omstandigheden van afgelopen jaar, kijken we liever vooruit, maar ook in 2020 zijn er 
mooie dingen gebeurd waar ik toch even bij stil wil staan. 
In augustus ben ik met veel enthousiasme gestart op de Rozenhorst en om eerlijk te zijn groeit dat 
enthousiasme nog iedere dag. 
Dagelijks mag ik werken met een betrokken en deskundig team wat met elkaar het beste 
onderwijs wil geven aan uw en onze kinderen. 
Ieder dag ervaar ik prettig contact met ouders aan de deur, hoe minimaal dat met de huidige 
omstandigheden ook is. 
Bovenal geniet ik van de kinderen. We zien gelukkige kinderen in de klas die met plezier naar 
school komen. 
Het afgelopen jaar zijn de grenzen opgezocht van onze mogelijkheden. Ook voor u als ouder. 
Ga er maar aan beginnen. Thuiswerken en ook nog onderwijs geven aan uw kind(eren).  Voor 
even niet erg, maar even werden weken en zelfs maanden. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik trots ben hoe het team is omgegaan met de omstandigheden. 
Alle kinderen hebben een thuiswerkprogramma gevolgd en er was wekelijks dan wel niet dagelijks 
contact. 
Op deze manier kon het onderwijs toch enigszins doorgaan. Namens het team bedank ik ook u. 
Want zonder uw steun vanuit huis was het voor ons niet te doen. 
Samen hebben we het voor de kinderen voor elkaar gekregen. 
Gelukkig zijn de kinderen weer dagelijks op school. Maar nog steeds hebben we te maken met 
landelijke maatregelen. Hierdoor valt er soms nog een klas uit, maar ook dan mogen wij weer 
rekenen op uw begrip en ondersteuning. 
Dat doet mij goed en maakt het werken op de Rozenhorst plezierig. 
We verwachten veel van 2021 waarin we hopelijk weer kunnen uitkijken naar een ‘normale’ 
wereld. Waar het weer mogelijk is om ouders in de school te begroeten, want dat voelt toch pas 
echt compleet. 
Ook in 2021 gaan we weer verder met de ontwikkelingen op school waar kinderen zich 
ontwikkelen naar vermogen en in aanraking komen met meer dan alleen taal en rekenen zoals het 
Skillslab. Dit alles in een prettige omgeving. 
Ik kijk ernaar uit, maar eerst gaan we genieten van de feestdagen. 
Maak er met elkaar toch een mooi feest van. Het zal wellicht wat kleinschaliger zijn dan anders 
maar zeker niet minder waardevol. 
 
Fijne feestdagen en een goed 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Behoeftepeiling rooster 
  
Onlangs hebben personeelsleden, kinderen (groep 5 t/m 7) en ouders (t/m groep 7) de 
mogelijkheid gehad om de behoeftepeiling in te vullen omtrent het rooster op de Rozenhorst. 
Bedankt voor uw input. 
Met deze informatie hebben wij beter zicht op alle wensen omtrent het rooster. Met de MR gaan 
we 3 december de uitkomsten bekijken en het vervolg verder afstemmen. 
Na de kerstvakantie zullen wij u informeren over het proces en afwegingen die wij als school 
maken in de keuze. 
  

 
 
 
 
 
 
Ouderbijdrage 
  
Onlangs kregen wij te horen van de penningmeester dat een groot gedeelte van de ouders  het 
schoolgeld nog moet betalen. 
Vanuit WIS collect is er eind november een herinnering verstuurd via de mail. 
De mail vanuit Wis collect is gestuurd naar de eerste verzorger, misschien is de mail daar in de 
ongewenste mail of spam terecht gekomen. Dit wordt gedaan om geen verwarring/dubbele 
betalingen te voorkomen. 
Zonder uw bijdrage kunnen wij straks geen activiteiten meer organiseren zoals sinterklaas, kerst, 
kamp groep 8 en het schoolreisje. 
Onvergetelijke activiteiten voor ieder kind die niet bekostigd worden vanuit overheidsgelden 
maar die scholen alleen maar kunnen en mogen betalen vanuit de ouderbijdrage. 
Het schoolreisje staat gepland voor 18 juni mits de coronamaatregelen het toestaan. 
Wel maken we al kosten voor sinterklaas en kerst. Wij hopen dan ook dat iedereen spoedig de 
ouderbijdrage betaalt. 
Indien u geen mail met betalingsgegevens heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de 
directie. 
Wanneer u financiële zorgen heeft waardoor de ouderbijdrage lastig is om te betalen, zijn er 
fondsen die kunnen helpen. 
De directie helpt u graag met een aanvraag. Zo kan er toch voor ieder kind betaald worden. 
Alvast bedankt namens de kinderen. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


