
 

 
 

Het Rozenblaadje 
februari 2021 

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 
Deze dag verplaatsen we naar een later moment 

vrijdag 19 februari 
Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

Deze dag komt te vervallen, de kinderen worden gewoon 
op school verwacht. 

maandag t/m vrijdag 
22 t/m 26 
februari 

Voorjaarsvakantie. 

maandag 1 maart 

Studiedag 
Alle leerlingen zijn vrij. 

Deze dag komt te vervallen, de kinderen worden gewoon 
op school verwacht. 

dinsdag 2 maart 

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

Activiteit: Leeuwen op de Coolsingel? 
Locatie: op school. 
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. 

dinsdag 9 maart 
Alle groepen 

’s middags en ’s avonds 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. 
Onder voorbehoud 
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donderdag  1 april Paasviering. 

donderdag 1 april 1e Rapport 

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

dinsdag 6 april 
Alle groepen 

’s middags en ’s avonds rapportgesprekken 
Net als de vorige keer zal het via Teams gaan. 

woensdag 7 april 
Alle groepen 

’s middags rapportgesprekken 
Net als de vorige keer zal het via Teams gaan. 

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. 
Onder voorbehoud 

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. 

Onder voorbehoud 

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 9 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 

 
 
We zijn weer begonnen 
 
Na vijf weken geen school, geen vriendjes, geen juf of meester kregen we het bericht:  
De scholen mogen weer open! 
Wat een opluchting, want dat betekent dat de wereld weer een stukje veiliger is geworden, maar 
ook spannend. 
We doen er, zoals normaal gesproken ook, alles aan om de school een veilige plek te laten zijn 
voor uw kinderen.  
Helaas gooide de hevige sneeuwval van zondag j.l “sneeuw” in het eten. Alleen de klassen 
waarvan de juffen of meesters die in Rozenburg wonen zijn gestart. Ik kan u verzekeren dat de 
collega’s thuis enorm balen gelukkig starten zij een dag later. 

Zoals eerder beschreven werken we voorlopig met aangepaste schooltijden: 
Iedere dag – alle groepen, maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur (lunch 
meenemen) 
Groep 1a en 1/2b inloop tussen 8:20 uur – 8:30 uur ->  ophalen om 13:45 uur. 
Groep 1/2b en 1/2d inloop tussen 8:35 uur – 8:45 uur -> ophalen om 14:00 uur. 
 
Hartelijk dank voor uw begrip! 
 
 

 



 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
Heeft u of kent u ouders waarvan het kind in schooljaar 2021/2022,  4 jaar wordt, neem dan 
z.s.m. contact op met de directeur voor een rondleiding of een inschrijfformulier. 
Wij werken niet met een wachtlijst  en omdat er nog maar enkele plekjes beschikbaar we willen 
uiteraard niemand teleurstellen. 
Om er zeker van te zijn dat een (veel) jonger broertje of zusje van uw schoolgaande kind ook bij 
ons ingeschreven staat,  kunt u daarvoor ook een inschrijfformulier ophalen bij de directeur 
Ron van Leeuwen of bij de administratie Trudy van Eck. 
 
 
Ziekteverzuim Conciërge Dick van Schaik 
 
Onze conciërge is al geruime tijd ziek thuis vanwege rugklachten. Het ziet er niet naar uit dat hij 
op korte termijn zijn werkzaamheden op de Rozenhorst weer kan uitvoeren. 
Het zou zo leuk zijn als hij van de kinderen een mooie tekening of kaartje mag ontvangen. Vindt u 
het ook leuk om Dick een hart onder de riem te steken, dan kunt u de attentie meegeven aan uw 
kind(deren) dan zorgen wij ervoor dat hij dat krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


