
 

 
 

Het Rozenblaadje 
mei  2021 

 
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. 

donderdag 20 mei 
Groep 7a 

Excursie naar kinderboerderij “de Beestenboel” 
voor de les “Bijen op De Beestenboel” 

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. 

dinsdag 2 juni 

Groep 4a 
Excursie naar kinderboerderij “de Beestenboel” 

voor de les “Ontdek de boerderij” 
De leerlingen worden om 8:30 uur bij de kinderboerderij 

verwacht, ze lopen gezamenlijk weer naar school toe. 

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. 

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. 

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

 

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


Onder voorbehoud. 

maandag 5 juli 2e Rapport. 

woensdag 7 juli 
De kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe 

juf/meester én hun nieuwe klaslokaal. 

woensdag 7 juli 
Groepen 1 t/m 7 

’s middags en ’s avonds rapportgesprekken. 

donderdag 8 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. 

maandag 30 aug. Eerste schooldag 2021 – 2022. 

maandag t/m vrijdag 
18 t/m 22 

okt. 
Herfstvakantie. 

vrijdag 24 dec. Vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
27 dec. t/m  

7 jan. 
Kerstvakantie. 

maandag t/m vrijdag 
28 feb. t/m 

4 mrt. 
Voorjaarsvakantie. 

vrijdag t/m maandag 
15 t/m 18 

apr. 
Goede Vrijdag – Pasen. 

maandag t/m vrijdag 
25 apr. t/m  

6 mei. 
Meivakantie. 

donderdag t/m vrijdag 
26 t/m 27 

mei 
Hemelvaart. 

maandag 6 juni Tweede Pinksterdag. 

donderdag 7 juli Vrije dag voor de groepen 8. 

vrijdag 8 juli Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
11 juli t/m 

19 aug. 
Zomervakantie. 

maandag 22 aug. Eerste schooldag 2022 - 2023 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Helaas zijn er landelijk nog maar enkele versoepelingen aangekondigd. 
Hierdoor moeten we allemaal nog even volhouden en hopelijk ziet het er over een maand een 
stuk positiever uit en krijgen we meer uitzicht op het normale leven. 
We snappen dat de quarantainemaatregelen met testen erg vervelend zijn. Ook ik kan daar nu 
over meepraten na 2,5 week quarantaine en 4x testen in mijn gezin omdat achtereenvolgens mijn 
vrouw en dochter Corona hadden. 
Iedere keer als kinderen thuis moeten blijven en we vragen om te testen, vinden wij dat heel 
vervelend, maar wij kunnen niet anders dan de maatregelen volgen. Dat is de enige manier 
waarop het onderwijs grotendeels door kan gaan. 
Ondanks dat het niet prettig is, vragen wij nog steeds om uw geduld en begrip. Testen blijft 
uiteraard de keuze van ouders. Wij verplichten het niet, maar het helpt wel om besmettingen 
zichtbaar te maken en daarmee een grote uitbraak op school te voorkomen. 
Op dit moment moeten kinderen met klachten 7 dagen thuisblijven indien ze niet getest worden.  
Gelukkig is er ook positief nieuws. 



Na de meivakantie geldt het volgende: Wanneer kinderen met verkoudheidsklachten 24 uur 
klachtenvrij zijn mogen ze weer naar school mits niemand in het gezin in contact is geweest met 
een positief getest persoon. 
Hierin volgen we de beslisboom. De meest actuele beslisboom vindt u in de bijlage van dit 
Rozenblaadje. De overige extra maatregelen vanuit ons bestuur blijven bestaan. Ook deze vindt u 
in de bijlage van dit Rozenblaadje. 
 
Naast alle coronaperikelen zijn we vooral bezig met de ontwikkelingen in ons onderwijs. 
De afgelopen periode zijn alle kinderen getoetst en hebben we in kaart gebracht hoe de klassen 
ervoor staan. Met iedere leerkracht is besproken waar de komende periode tot aan de 
zomervakantie de focus op ligt en hoe dit uitgevoerd gaat worden in de klas en soms ook buiten 
de klas.  
Tijdens de rapportgesprekken is de voortgang besproken met ouders en in veel gevallen ook met 
de kinderen erbij vanaf groep 4. Hierdoor krijgen zij meer eigenaarschap van hun ontwikkeling. 
Na de meivakantie gaan enkele groepen een proef draaien met Social schools. Verderop kunt u 
lezen wat dit is en waarom we dat gaan doen. Het biedt de mogelijkheid om met een portfolio 
meer eigenaarschap van kinderen te creëren en naast het rapport de ontwikkeling met beelden 
zichtbaar te maken. 
Groep 8 mag gelukkig op kamp mits we de geldende maatregelen op school ook daar hanteren. 
We zijn al enkele weken in voorbereiding om dat te organiseren. Helaas is het schoolreisje nog 
onzeker. We hopen dat er in juni weer meer mogelijk is. Op dit moment moeten we groepen 
gescheiden houden en dat is met een schoolreis voor groep 1 t/m 7 niet te doen. De 
voorbereidingen zijn wel al gestart en we mogen het annuleren indien de maatregelen het niet 
toestaan. We gaan heel hard duimen, want we gunnen het de kinderen na zo’n jaar. 
Ook kijken we straks vooruit naar aankomend schooljaar. Met het team blikken we terug en kijken 
we vooruit naar de ontwikkelingen die we volgens ons schoolplan uitvoeren. Vanuit de overheid is 
er ook een “Nationaal onderwijsplan” gelanceerd. Hierin komt geld vrij waar scholen mee aan de 
slag kunnen om eventueel opgelopen hiaten aan te pakken. Het bestuursbureau is dat nu aan het 
voorbereiden. Na de meivakantie leveren wij als school onze resultatenanalyse aan en op basis 
daarvan kunnen we uit een “menukaart” interventies kiezen voor het komende schooljaar. Samen 
met het team en de MR gaan we dit verder uitwerken. Aan het einde van dit schooljaar zullen we 
u daar over informeren. 
 
Voor nu wens ik iedereen een fijne meivakantie en we zien elkaar weer uitgerust 
op maandag 17 mei. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Ron van Leeuwen 
 

 
 
 
 
 



Social Schools 
Na de meivakantie gaan een aantal klassen het communicatieplatform Social Schools uitproberen. 
Dit doen we omdat wij als school een goede communicatie en samenwerking met ouders 
belangrijk vinden, waarbij een efficiënt communicatiemiddel van belang is. Social Schools zou ons 
meer mogelijkheden bieden dan Klasbord, waaronder een overzichtelijke kalender en een planner 
voor het inplannen van oudergesprekken. Wat ons voornamelijk aanspreekt aan de app Social 
Schools, is dat we hiermee digitale portfolio's van de kinderen vorm kunnen geven. Om goed te 
kunnen beoordelen of de app Social Schools waardevol is voor onze school, gaan een aantal 
klassen binnen de school een proefperiode draaien. Indien u kinderen heeft in één van de klassen 
van de pilotgroep, dan heeft u inmiddels een brief hierover ontvangen.  
Als de proefperiode bevalt, zullen we over een tijdje met de gehele school overstappen van 
Klasbord naar Social Schools. 

 
Gezond en lekker 
Gezond eten vinden we allemaal belangrijk. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis voor je 
gezondheid gelegd. Daarnaast is het makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan 
op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. Een gezonde levensstijl is een voorwaarde 
om goed te kunnen ontwikkelen en leren. Nu we overgestapt zijn op het continurooster valt ons 
op dat er kinderen zijn die veel ongezonde extra’s meekrijgen waar veel suiker in zit. Doordat 
kinderen teveel suikers binnenkrijgen, zijn ze minder geconcentreerd in de middag. Natuurlijk is 
een snoepje of iets ‘ongezonds’  op zijn tijd niet erg en heel normaal. Het moet wel in balans zijn, 
dus niet teveel en graag na schooltijd. 
In samenwerking met u als ouder, willen wij er als school voor zorgen dat de kinderen zich al 
vroeg bewust worden van gezonde voedingskeuzes. Wilt u letten op het eten/drinken wat u 
meegeeft. Er zijn heel veel suikerarme alternatieven. 
 
Denk bijvoorbeeld aan:  
* Fruit en/of snackgroentes voor de kleine ochtendpauze 
* Water of suikerarme drankjes/pakjes 
* Gezond lunchpakket zonder koekjes of andere zoetigheden   

 
* Fruit en/of snackgroentes voor de kleine ochtendpauze 
* Water of suikerarme drankjes/pakjes 
* Gezond lunchpakket zonder koekjes of andere zoetigheden   
 
Wij verplichten vooralsnog niks en vragen vooral aan u om hierover na te denken wat u meegeeft 
naar school. 
 
De onderstaande link hebben wat tips & trics voor het samenstellen van gezonde 
versnaperingen:   
 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-geven-
aan-mijn-kind-4-13-jaar-.aspx  
 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/eten-meegeven-naar-de-
basisschool.aspx  
 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-geven-aan-mijn-kind-4-13-jaar-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/wat-kan-ik-tussendoor-geven-aan-mijn-kind-4-13-jaar-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx


Vakantierooster en vrije dagen 2021 – 2022 
 
Hieronder vindt u het vakantierooster voor aankomend schooljaar. 
Dit rooster volgt de vakantieregeling van de Rotterdamse scholen. 
De extra roostervrije dagen zijn minder dan u gewend bent. 
Dat heeft te maken met de overgang naar het 5- gelijke dagenmodel. 
Alle kinderen moeten over 8 jaar minimaal 7520 uur onderwijs ingeroosterd krijgen.  
Doordat we een overgangsperiode hebben van een oud naar een nieuw rooster, draaien we de 
komende 4 schooljaren 970 uur per schooljaar. 
Na deze periode kunnen we weer meer studiedagen inplannen.  
Uiteraard blijven we ons als team professionaliseren.  
Dat vindt nu plaats na schooltijd. 

 

 
Herfstvakantie     18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Kerstvakantie     27-12-2021 t/m 07-01-2022 
Voorjaarsvakantie    28-02-2022 t/m 04-03-2022 
Goede vrijdag/ Pasen   15-04-2022 t/m 18-04-2022 
Meivakantie     25-04-2022 t/m 06-05-2022 
Hemelvaart    26-05-2022 t/m 27-05-2022  
Tweede Pinksterdag   06-06-2022 
Zomervakantie     11-07-2022 t/m 19-08-2022 
 

Vrije dagen voor alle groepen  
Vrijdag 24-12-2021 
Vrijdag 08-07-2022 
 
Extra vrije dag voor de groepen 8 
Donderdag 07-07-2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jeugdeducatiefonds 
Sinds deze week werken wij als school samen met het Jeugdeducatiefonds. 
Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt kinderen in Nederland die opgroeien in gezinnen met 
beperkte financiële mogelijkheden. 
Ook in Rozenburg zijn er steeds meer gezinnen die iedere maand enorm hun best moeten doen 
om rond te komen. 
Wanneer u iedere maand moeite heeft om financieel rond te komen, snappen wij dat het betalen 
van het kamp in groep 8 en het schoolreisje voor uw kind(eren) niet makkelijk is. 
Maar denk ook aan: 

- het kopen van een Chromebook of laptop zodat uw kind(eren) thuis schoolwerk kunnen 
maken of oefenen 

- computersoftware aanschaffen om thuis extra te oefenen 
- het aanleggen van goed werkend internet 
- een bureau/ werkplek voor thuis aanschaffen 
- een fiets aanschaffen zodat de kinderen naar school kunnen fietsen 
- speciale therapieën volgen die de ziektekostenverzekering niet dekt 

 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Wij helpen u graag. Om een aanvraag te doen, maakt u een 
afspraak met de directie. 
Zij helpen u verder. Uiteraard blijft dat vertrouwelijk en anoniem. 
Als school gebruiken wij het educatiefonds ook voor groepsactiviteiten taal, lezen en brede 
vorming. 
Wij zijn blij dat we deze mogelijkheid nu hebben en hopen dat ouders er gebruik van maken 
indien ze het financieel niet breed hebben. 
Een éénoudergezin met een modaal inkomen kan al in aanmerking komen.  

 

 
 
 
 
 
 
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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