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1e Rapport.
Alle groepen
’s middags en ’s avonds rapportgesprekken
Alle groepen
’s middags en ’s avonds rapportgesprekken
Groepen 8a – 8b.
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Codekunst.
Locatie: op school.
Onder voorbehoud.
Alle groepen
U kunt zich inschrijven voor de rapportgesprekken via
klasbord.
Verdere informatie volgt via klasbord.
Paasviering.
Paasontbijt.
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje.
1e Rapport.
Goede vrijdag – Pasen.
Alle groepen
’s middags en ’s avonds rapportgesprekken.
Net als de vorige keer zal het via Teams gaan.
Alle groepen
’s middags rapportgesprekken.
Net als de vorige keer zal het via Teams gaan.
Groepen 8
Centrale eindtoets.
Onder voorbehoud.
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Groepen 8
Centrale eindtoets.
Onder voorbehoud.
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Koningsspelen
Onder voorbehoud.

Kijkmiddag
Onder voorbehoud.
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Meivakantie.
Groepen 8
Schoolkamp
Naar: het Kuijpershoefke
Te: Loon op zand.
Onder voorbehoud.

maandag t/m vrijdag

Tweede Pinksterdag.
Groepen 3a – 3b – 4a.
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Kaboem.
Locatie: op school.
Onder voorbehoud.
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
Verplaatst naar 16 juni a.s.
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij.
Groepen 1 t/m 7
Schoolreisje.
Onder voorbehoud.
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.
2e Rapport.
De kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe
juf/meester én hun nieuwe klaslokaal.
Alle groepen
’s middags en ’s avonds rapportgesprekken.
Alle groepen
Rapportgesprek
’s middags rapportgesprekken.
Vrije dag voor de groepen 8.
Extra vrije dag voor alle leerlingen.
Zomervakantie.

Baby’s nieuws
Juffrouw Ilse, van groep 4a, haar man Dion en zoon Mats zijn de trotse
ouders en grote broer geworden van Vik en Sem. Het gaat heel goed
met moeder en kinderen, ze genieten thuis volop van elkaar.

Voortgang sinds de heropening
Sinds 8 februari zijn de kinderen gelukkig weer op school. Wij merken dat zowel kinderen
als leerkrachten de draad snel weer hebben opgepakt. In de klassen genieten we dagelijks
weer van het ‘echte’ lesgeven en de gelukkige gezichten van de kinderen. De huidige
maatregelen op en rond de school blijven nog even van kracht. We hopen met deze
maatregelen de kans op besmettingen te minimaliseren. Bedankt voor uw medewerking
en begrip. In de bijlage van dit Rozenblaadje vindt u de actuele beslisboom in het
Nederlands en het Engels. Wanneer u in de ochtend twijfelt, houd uw kind dan nog even
thuis en bel de school. Samen kijken we dan naar de beslisboom en besluiten wat
verstandig is.
De komende weken gaan wij de Cito-toetsen afnemen in groep 3 t/m 8. Hiermee krijgen
wij een goed beeld van hoe ieder kind ervoor staat. Met deze resultaten stemmen wij ons
onderwijs op maat af voor de komende periode. In het rapportgesprek van begin april
bespreken wij dit met alle ouders. Helaas lezen en horen we in de media regelmatig over
opgelopen achterstanden. Zoals ons bestuur u onlangs heeft geïnformeerd, vinden wij dat
deze berichtgeving enorm tekort doet aan het harde werk van de kinderen, leerkrachten
en ouders de afgelopen periode. Ook in deze tijd hebben de kinderen veel geleerd en niet
alleen taal en rekenen. Mocht u toch zorgen hebben, dan bent u uiteraard altijd welkom
om daarover met ons in gesprek te gaan.
Tijdens de schoolsluiting is het proces met het schoolteam omtrent het continurooster
doorgegaan. Zoals eerder is gecommuniceerd zal het proces met de MR voor de
meivakantie afgerond zijn.
De geplande uitjes vanuit de ouderbijdrage zoals het schoolkamp en het schoolreisje gaan
vooralsnog door. Wij vragen u dan ook om de bijdrage deze maand te voldoen indien u
dat nog niet heeft gedaan. Mochten de landelijke maatregelen ervoor zorgen dat het niet
kan doorgaan, dan zoeken wij naar een alternatief. Als ook dat niet mogelijk is, gaan we
met de penningmeester en de ouderraad in overleg over een financiële compensatie. Er
zijn ook ouders die het financieel niet breed hebben. Voor hen is de bijdrage een groot
bedrag. Als dit het geval is, kunnen ouders altijd via school terecht voor een aanvraag bij
een hulpfonds. Deze aanvragen lukken eigenlijk altijd. Voor ieder kind kan er dus betaald
worden, want zonder de ouderbijdrage kunnen wij dit niet blijven organiseren.

Pasen
De tijd van Pasen komt er weer aan. De lessen van onze methode godsdienst en
levensbeschouwing gaan de komende weken over Lijf.
Op school zet je vaak vooral je hoofd aan het werk. Je lijf vouw je op onder een tafeltje en
dat probeer je maar zo goed mogelijk stil te houden. Dat is eigenlijk een beetje gek. Want
jezelf, daar hoort ook je lijf bij. We verwonderen ons over wat je lijf allemaal kan, hoe je
het kunt ervaren en we kijken kritisch naar wat een ‘perfect’ lijf eigenlijk is.
Verwonderen
Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat je een lijf hebt, of misschien beter: dat je je lijf bent.
In de lessen zoeken we de verwondering op over hoe bijzonder het eigenlijk is, dat je kunt
bewegen en voelen. De kinderen in de onderbouw bedenken bijvoorbeeld wat ze
allemaal kunnen, veel meer dan toen ze nog een baby waren. De oudere kinderen doen
oefeningen met hun lijf en raken zich meer bewust van wat ze ermee kunnen.
Aanraken
Iedereen wil aangeraakt worden, het is een diepgevoelde behoefte om op die manier
contact te maken. Bij jonge baby’s heet dat ‘huidhonger’, de behoefte om vastgehouden
te worden en te voelen. Hoe belangrijk dat eigenlijk is, merk je in de Coronaperiode,
waarin het voor oudere kinderen en volwassenen gevaarlijk is geworden om dicht bij
elkaar te zijn.
Ervaren
In de lessen maken kinderen kennis met een rijkdom aan ervaringen die je met je lijf kunt
opdoen. Zoals altijd putten we daarbij uit een veelheid van tradities en geloven. Kinderen
leren over yoga en meditatie, dans, Bijbelverhalen over Jezus en Simson, kunstige Indiase
versieringen van je lijf met Henna, Chinese oefeningen in Qi Gong, over ziekte en pijn in
het werk van kunstenares Frida Kahlo.
Perfect
Soms lijkt het alsof het er vooral om gaat hoe je lijf eruitziet. Op Instagram, Youtube en
soms ook op de sportclub lijkt het vooral te gaan om perfect te zijn. Van de tien foto’s
deel je de beste, die je nog wat bijwerkt met een filtertje. Zo ontstaan hoge normen over
hoe je eruit moet zien, waaraan in de echte wereld bijna niemand kan voldoen. Daar
hebben we het over met de leerlingen uit de bovenbouw.
Zo werken we in de vastenperiode met kinderen aan de manier waarop ze zichzelf en hun
lijf zien en ervaren. Het worden vast weer boeiende lessen!
Vieren
Op donderdag 1 april vieren we met elkaar Pasen. We houden een online viering in de
eigen klas, maar staan daarbij wel in verbinding met de hele school. We oefenen in de
periode vooraf een aantal liedjes met elkaar, we gaan luisteren naar gedichten en
uiteraard naar het verhaal van Pasen.

Paasontbijt
Op donderdag 1 april zullen we met de kinderen, ieder in hun eigen klas, gezellig een
paasontbijt houden.
De kinderen mogen die dag op hun paasbest naar school toe komen (denk aan leuke
accessoires, kleurtjes), zodat wij in stijl kunnen paasontbijten.
De kinderen nemen zelf bord/ beker en bestek mee in een tasje voorzien van naam.
(Na het ontbijt komt het servies weer vies in het tasje mee naar huis).
Deze spullen graag dinsdag 30 maart al mee naar school geven zodat
we de tafels kunnen dekken.
Eten/ drinken voor in de kleine pauze is niet nodig. Graag wel gewoon
een lunchpakketje meegeven.

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 zijn 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.

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 dokterstandartsbezoek 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.

Verandering in uw basisadministratie
Gaat u verhuizen?
Heeft u een nieuw telefoonnummer?
Gebruikt u een ander e-mailadres?
Geef dit dan a.u.b. door via de mail aan trudy.vaneck@rvko.nl
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens en dat van uw kind up to date
zijn.

Te laat komen
Het valt ons op dat er met regelmaat kind(eren) te laat zijn op school, dit is vervelend
voor het kind maar zeker ook voor de rest van de groep. De lessen op school beginnen om
8:30 uur, de deuren gaan ook om 8:30 uur dicht.
Uiteraard kan het incidenteel gebeuren door allerlei omstandigheden
daar doen we echt niet moeilijk over maar als het vaker gebeurt zijn wij
genoodzaakt om melding te doen bij leerplicht.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd van huis gaat?
Uiteraard houden we nu in de onderbouw rekening met de gespreide
breng- en haaltijden.

Beste ouders,
Voor een onderzoek in opdracht van het Sportbedrijf Rotterdam zouden wij graag met
ouders van peuters en kleuters in gesprek willen gaan over sportactiviteiten die in
Rozenburg georganiseerd worden voor peuters en kleuters. We willen graag in kaart
brengen wat de behoefte is van ouders waar het gaat om sport en spelactiviteiten voor
kinderen, zodat mogelijk nieuw aanbod voor peuters en kleuters ontwikkeld kan worden in
Rozenburg.
Het zou ons erg helpen als u met ons in gesprek zou willen gaan omdat uw input erg
waardevol kan zijn dat uw kind en andere kinderen straks aan leuke sport en
spelactiviteiten mee kunnen doen.
Lijkt het u leuk om deel te nemen? Dan kunt u ons benaderen per e-mail via mijn
collega sharda.siriram@wibv.nl of telefonisch 010-2020040. Alle gesprekken zijn volledig
anoniem en duren ongeveer +/30 minuten.
Alvast bedankt en wij hopen u snel te spreken!
Met vriendelijke groet,
Het Team van W&I Group

