
 

 
 

Het Rozenblaadje 
Januari 2021 

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 

woensdag 10 februari 
De meesters en juffen vieren gezamenlijk hun verjaardag 

én we vieren carnaval op school. 
Onder voorbehoud 

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. 

dinsdag 9 maart 
Alle groepen 

’s middags rapportgesprekken 

woensdag 10 maart 
Alle groepen 

’s middags en ’s avonds rapportgesprekken 

maandag 15 maart 

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

Activiteit: Codekunst. 
Locatie: op school. 

donderdag  1 april Paasviering. 
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vrijdag t/m maandag 2 t/m 5 april Goede vrijdag – Pasen. 

dinsdag 20 april 
Groepen 8 

Centrale eindtoets.  
Onder voorbehoud. 

woensdag 21 april 
Groepen 8 

Centrale eindtoets. 
Onder voorbehoud. 

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. 

dinsdag 29 juni 

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

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

maandag 5 juli 2e Rapport. 

woensdag 7 juli 
De kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe 

juf/meester én hun nieuwe klaslokaal. 

woensdag 8 juli 
Alle groepen 

’s middags en ’s avonds rapportgesprekken. 

donderdag 8 juli 
Alle groepen  

Rapportgesprek 
’s middags rapportgesprekken. 

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 

 
 
 
 



Verlenging schoolsluiting vanuit directie 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Helaas hebben we te horen gekregen dat de scholen nog een week langer dicht blijven. 
We hadden het wel verwacht, maar het is toch een teleurstelling nu het daadwerkelijk zo is. 
De afgelopen week hebben wij ons er al op voorbereid. 
Deze week en vorige week stonden in het teken van herhalen en verdiepen. 
Vanaf groep 3 gaan we nu aan de slag met nieuwe lesstof middels live instructies en/of filmpjes. 
Ook groep 1-2 krijgt weer een passend werkpakket. 
Via de groepsleerkracht van uw kind krijgt u hier meer informatie over. 
Mocht u ergens niet uitkomen of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op. 
Wij proberen u dan verder te helpen. 
Wij bieden nog steeds opvang voor ouders in vitale beroepen                                                          
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/cruciale-beroepen ) en kinderen die thuis door omstandigheden echt niet aan het 
werk kunnen. 
Alleen onder de reguliere schooltijden en als het thuis echt niet anders te organiseren is. We doen 
een dringend beroep op u en uw werkgever om de kinderen thuis op te vangen. 
Een volle noodopvang zorgt er namelijk voor dat het onderwijs op afstand minder soepel gegeven 
kan worden en daarnaast is het nog steeds onduidelijk wat het gemuteerde coronavirus doet van 
kinderen op volwassenen. 
Dat onderzoek van de GGD en RIVM loopt nog en zal bepalend zijn voor de heropening op 25 
januari. 
Lukt het opvangen wegens uw werk of andere redenen thuis echt niet, dan kunt u contact 
opnemen met ron.vanleeuwen@rvko.nl  
Voor nu wensen we u wederom succes en sterkte maar ook bedankt voor uw hulp vanuit huis. 
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer op 25 januari. 
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Nieuws vanuit de MR betreffende het continurooster 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Via deze brief informeren wij u graag over de stand van zaken betreffende de behoeftepeiling 
voor een continurooster. 
 
Op 3 december jl. is de MR (digitaal) samen gekomen en hebben wij met elkaar de uitslagen van 
de vragenlijsten besproken. Hieruit is het volgende naar voren gekomen: 

- Ouderpeiling; Van de 195 uitgenodigden gezinnen hebben 138 de vragenlijst afgerond. 
Hiervan willen er 96 een continurooster, 33 willen het huidige rooster behouden 

- en 4 hebben geen mening. 
 

- Vragenlijst leerlingen; Van de 101 leerlingen hebben 97 de vragenlijst afgerond.  
Hiervan geven 61 leerlingen aan liever thuis (of bij opa/oma/oppas) te eten en 36 
leerlingen op school. 
 

- Peiling team; Alle 26 collega’s hebben de vragenlijst ingevuld. Hiervan geven 12 aan het 
huidig rooster te willen behouden, 10 willen een continurooster en 4 hebben geen 
mening. 

 
Zoals wij eerder hebben aangegeven staat het welzijn van het team, de leerlingen en kwaliteit van 
het onderwijs voorop. Het is dan ook van belang dat het team tot een breed gedragen beslissing 
komt over het wel of niet invoeren van een continurooster. 
Daarom zullen zij met elkaar een brainstormsessie en aansluitend een stemming organiseren. Het 
team komt alleen met een voorstel als er daadwerkelijk besloten wordt een continurooster in te 
voeren. De uitkomst hiervan zal vervolgens worden voorgelegd aan de oudergeleding van de MR 
die op hun beurt het voorstel toe kennen of afwijzen. 
 
We begrijpen dat het voor u lijkt alsof het heel lang duurt voor er duidelijkheid is. Maar iedere 
eventuele verandering kost tijd en is gebonden aan wet- en regelgeving. Wij als ouders en 
personeel van de MR vinden het belangrijk dat dit proces, om te komen tot een besluit, soepel en 
gedegen verloopt. Bij een verandering moeten we ook de opvangpartners de gelegenheid geven 
hun organisatie daarop aan te passen. 
Ons streven is om u na de meivakantie het definitieve besluit te laten weten. 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De personeels-  en oudergeleding van de MR 

 

 


