
 

 
 

Het Rozenblaadje 
april  2021 

 

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. 

Alle kinderen zijn vrij. 

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 
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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. 

donderdag 1 juli 

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 
Groepen 1 t/m 7 

’s middags en ’s avonds rapportgesprekken. 

donderdag 9 juli 
Groepen 1 t/m 7  
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. 

 
 

Beste ouders/ verzorgers, 

 De afgelopen weken waren voor zowel u als ons intens. 

De aangescherpte maatregelen zorgen er tot nu toe voor dat we de besmettingen binnen 
onze school onder controle lijken te hebben. Echter vraagt dat veel van u, de kinderen en 
ons. Dankbaar zijn we dan ook voor de vele steunbetuigingen en begrip, maar ook voor 
de medewerking bij het naleven van de maatregelen. Trots zijn we op de kinderen, zij 
verdienen een dikke pluim. Die gaan er toch heel goed mee om en we zien hen dagelijks 
hard werken en plezier hebben met elkaar. Ondanks dat het wel eens anders verloopt 
dan verwacht. 

Een blijk van waardering naar het team is hier dan ook op zijn plaats.  Dagelijks staan ze 
vol enthousiasme weer klaar voor de kinderen. Hopelijk zet het mooie weer verder door 
en komen er straks versoepelingen aan. Versoepelingen die ervoor zorgen dat groep 8 op 
kamp kan en de schoolreis door kan gaan. Zodra wij daar meer over weten, houden we u 
op de hoogte. 

Voor nu moeten we samen nog even volhouden. 

Met vriendelijke groet, 
Ron van Leeuwen. 
 



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 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.     
 
 
 
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. 
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