
 

 
 

Het Rozenblaadje 
juli  2021 

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 rapportgesprekken. 

donderdag 8 juli 
Groepen 1 t/m 7  
Rapportgesprek 

’s middags en ‘s avonds rapportgesprekken. 

dinsdag 13 juli 
Alle groepen 

“Jambo Afrika” 
Zie stukje in dit Rozenblaadje bij de slotweek.  

dinsdag 13 juli 

Groep 8a – 8b 
Musical/filmavond 
aanvang: 19:00 uur 

deur open: 18:45 uur 
verdere informatie volgt. 

woensdag 14 juli 
Alle groepen 

De leerlingen hoeven geen lunch mee te nemen 
Zie stukje in dit Rozenblaadje bij de slotweek. 

woensdag 14 juli 
Meesters en Juffendag 

Alle meesters en juffen vieren tegelijk hun verjaardag 
 verdere informatie in dit Rozenblaadje. 

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. 

donderdag 14 okt. schoolfotograaf 

vrijdag 15 okt. schoolfotograaf 

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. 

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

 

Slotweek schooljaar 2020-2021 

Zoals u inmiddels misschien al weet, worden er in de laatste week van het schooljaar door de 

school en de oudercommissie een aantal leuke activiteiten georganiseerd om het schooljaar af te 

sluiten. Hieronder volgt per dag wat er deze dag op het programma staat en welke 

bijzonderheden er dan zijn. 

Maandag 12 juli 2021: 

De maandagmorgen is nog een normale lesdag, Wel gaan er deze dag al wat spullen mee naar 

huis. Zorg dat de kinderen die dag een extra tas bij zich hebben om de spullen die mee naar huis 

gaan in te kunnen doen. Later op de dag kijken we naar de film van de musical van groep 8, die 

ook dit schooljaar vanwege de corona is opgenomen. 

Dinsdag 13 juli 2021: 

Op dinsdagmorgen hebben wij de hulp ingeroepen van “Jambo Afrika”. Zij verzorgen de start van 

de dag bij de verschillende ingangen van de groepen van 08.15-08.30 uur met een 

welkomstconcert. Elke groep krijgt deze ochtend een echte jambo-workshop. Het zou natuurlijk 

leuk zijn als zoveel mogelijk kinderen die dag verkleed komen in het thema Afrika of jungle.  

Lunchen doen wij tussen de middag gezellig op een picknickplek buiten de school met een door 

de kinderen zelf mee te nemen lunchpakket.  De rest van de middag wordt door de leerkracht zelf 

verzorgd. 

Woensdag  14 juli 2021: 

Het is deze dag groot feest op school! We vieren namelijk twee dingen: Alle verjaardagen van de 

juffen en de meesters van onze school en het feit dat onze school 60 jaar bestaat!! Deze dag staan 

er voor de groepen een aantal activiteiten klaar die met hulp van groep 8 georganiseerd zijn. De 

lunch wordt vandaag helemaal verzorgd! We eten gezellig met zijn allen patat met een 

zelfgekozen snack! Dit is mede mogelijk gemaakt door Arnolds. Alvast bedankt! Voor de ochtend 

moeten de kinderen wel zelf iets te eten en te drinken meenemen. Aan het eind van de dag 

zwaaien we met zijn allen om 13.45 uur groep 8 uit na hun laatste schooldag op de Rozenhorst. 

Donderdag 15 juli 2021: 

Op deze laatste schooldag wordt het schooljaar in de verschillende groepen afgesloten met een 

eigen programma van de leerkracht. De kinderen nemen deze dag een eigen lunch mee. Groep 6a 

en de schakelklas hebben deze dag nog de laatste zwemles. Nadat de laatste dingen zijn 

opgeruimd/uitgedeeld/schoongemaakt gaat iedereen genieten van een welverdiende vakantie ! 

 



Het schooljaar zit er bijna op.  

Dit schooljaar gaan we afscheid nemen van een gewaardeerde collega. Daarnaast hebben we 

twee zwangerschapsverloven en helaas nog twee langdurig zieke collega’s die dit schooljaar ook 

al een tijd afwezig waren. Ondanks het lerarentekort is het ons wederom gelukt om een 

deskundig compleet team te formeren waarin we zelfs ruimte in de brede ondersteuning hebben 

gecreëerd.  Hier zijn we enorm blij mee. 

Juf Trudy van der Waardt gaat ons verlaten. Na 32 jaar een bekend en vertrouwd gezicht te zijn 

voor onze kinderen is het nu tijd om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Wij 

bedanken haar voor alles wat ze voor ons heeft betekend en wensen haar nog een lang, gezond 

en gelukkig pensioen toe. 

Juf Rebecca is klaar met haar studie en gaat dichterbij huis werken. Wij bedanken haar voor haar 
inzet en veel succes in haar nieuwe baan. 
 
Meester Mees was al onze gymmeester en daarnaast volgde hij de Pabo om volledig bevoegd te 

zijn voor de klas. Hij studeert voor de zomer af en zal daarna fulltime bij ons in dienst zijn. 

Het klopt dat u juf Charlotte niet in de formatie aan een groep gekoppeld ziet. Ze heeft 17 jaar 
voor de klas gestaan en is twee jaar geleden aan de opleiding voor schoolleider begonnen. Vorige 
week is ze geslaagd met een geweldig cijfer en daarom zal zij aankomend jaar volledig adjunct-
directietaken op zich nemen. 
 

Juf Margaretha zal begin oktober met zwangerschapsverlof gaan en juf Amanda vanaf begin juli. 

Juf Caroline zal juf Margaretha vervangen. Juf Amanda komt na de kerstvakantie terug van verlof 

en zal ondersteuning bieden. Juf Madelon was al even aan het werk in groep 7. Zij gaat 

aankomend jaar afstuderen in groep 4. Verderop in dit Rozenblaadje vindt u de formatie-indeling 

voor aankomend schooljaar. Ook de nieuwe gezichten, meester Nick, juf Daphne, juf Caroline en 

juf Madelon stellen zich aan u voor. 

We kijken terug op een heftig schooljaar waarin we te maken kregen met veel maatregelen die 

het niet altijd makkelijk hebben gemaakt. Het heeft enorm veel flexibiliteit en geduld van u, van 

de kinderen en van ons gevraagd. Het was niet altijd makkelijk, zeker niet met de sluiting na de 

kerstvakantie. Ondanks alles kijken we trots terug op hoe we er met elkaar doorheen gekomen 

zijn. Het is nu nog niet volledig duidelijk wat er na de vakantie nog aan maatregelen van kracht zal 

zijn. Moeten we nog afstand houden en mogen ouders weer de school in?  Zodra we dat weten, 

brengen wij u op de hoogte. We hopen natuurlijk allemaal weer op normale omstandigheden.  

Landelijk is er veel aandacht voor opgelopen achterstanden en inhaalprogramma’s. Zoals eerder is 

gecommuniceerd kijken wij liever niet alleen naar achterstanden. Kinderen hebben ook veel 

dingen geleerd en ook andere vaardigheden opgedaan. Natuurlijk zien wij verschillen. Kinderen 

die vooruit zijn gegaan en kinderen die zich minder hebben ontwikkeld doordat het thuiswerken 

niet zo makkelijk ging als voor een ander. De afgelopen periode hebben wij de groepen 

geanalyseerd en een plan gemaakt wat in de MR is besproken en vastgesteld. Met dit plan kijken 

wij met vertrouwen naar de toekomst waarin onze kinderen voldoende tijd en ruimte krijgen om 

zich verder te ontwikkelen naar maximaal vermogen en zich ook breder ontwikkelen dan alleen 

taal en rekenen. Wat we gaan doen het komende jaar verdelen we in twee categorieën: Regulier 

plan (dat wat we al van plan waren) en Nationaal Programma Onderwijs (dat wat we extra gaan 

doen naar aanleiding van de Corona gevolgen).  

 



Regulier plan: 

- We gaan een nieuwe methode invoeren voor sociale vaardigheden en burgerschap. 

Hiermee verstevigen we het prettige klimaat van de Rozenhorst waarin ieder kind zich 

veilig voelt. Daarnaast leren kinderen welke positieve invloed zij daarop hebben en later 

hun bijdrage kunnen leveren aan een fijne samenleving. 

- Middels de app “Social Schools” gaan we efficiënter communiceren met ouders en 

andersom. Maar ook onderzoeken we de verdere mogelijkheden van een digitaal 

portfolio voor de kinderen. Hierin kunnen leerkrachten en kinderen de ontwikkeling 

zichtbaar maken wat niet te zien is in toetsen. Werk waar ze trots op kunnen zijn en graag 

willen delen met u als ouder. 

- Verdere schoolontwikkeling in het ontwerpend en onderzoekend leren. We willen het 

werken in het Skillslab verstevigen en de manier van leren uitbreiden naar onze lessen 

wereldoriëntatie. 

- Meester Mees gaat het principe van “Rots en Water” toepassen in zijn gymlessen. Waar 

nodig buiten schooltijd voor kleine groepjes kinderen die dat nodig hebben. Deze lessen 

zijn bedoeld voor het verstevigen van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

Nationaal Programma Onderwijs (voor de duur van 2 jaar): 

We hebben een aantal interventies gekozen die we verder gaan uitwerken. Deze interventies 

komen uit een landelijke menukaart waarin wetenschappelijk bewezen effecten zijn 

beschreven. De meeste interventies zijn gericht op het verstevigen van het didactische 

aanbod in de klas. Op deze manier maken we het duurzaam en dus ook beschikbaar voor de 

toekomst wanneer er geen nationaal programma meer is. We kiezen er dus voor om niet 

alleen maar externen binnen de school te halen die na twee jaar weer weg zijn. We hebben 

twee jaar de tijd voor dit programma en zullen tussentijds evalueren en bijstellen indien 

nodig. Ook is het nog niet zeker of alles financieel haalbaar is, maar de onderstaande 

onderwerpen zijn ons uitgangspunt: 

- Scholing van het leerkrachtenteam op het gebied van; samenwerkend leren, feedback 

geven op het leren en de kinderen leren leren. Leerkrachten krijgen scholing op maat 

waarmee ze in de klas kinderen structureel van en met elkaar laten leren. Daarnaast is 

goede feedback geven op het leren van belang om kinderen in te laten zien wat ze 

moeten doen om de volgende stap te bereiken. Daarnaast helpt het leren leren om als 

leerling grip te krijgen op het eigen leerproces. Deze interventies hebben de grootste 

leerwinst in maanden volgens wetenschappelijk onderzoek. 

- Binnen onze school hebben we een aantal parttime collega’s die tijdelijk extra uren 

krijgen. Ook hebben we extra ruimte op de formatie. Hierdoor hebben we ambulant 

personeel wat met kinderen in kleine groepjes extra kan oefenen op onderdelen waar ze 

moeite mee hebben. In enkele gevallen zelfs één op één. Kinderen die hiervoor in 

aanmerking komen, worden goed besproken met de desbetreffende ouders en 

leerkracht. Voor de één op één begeleiding gaan we kijken of partner ‘Educto’ ons kan 

ondersteunen bij de uitvoer. 

- We gaan ons scholen op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen en spreektaal. 

Het team krijgt handvatten om deze lessen te verstevigen. Wellicht kiezen we er ook voor 

om een nieuwe methode aan te schaffen die ons daarbij ondersteunt. 

- Het naschoolse aanbod voor groep 3 t/m 8 blijft. We gaan onderzoeken hoe we dit onder 

schooltijd voor de kleuters vorm kunnen geven, waardoor ook de kleuters dit aanbod 

voor de brede ontwikkeling krijgen. 



- We gaan wellicht de uren voor schoolmaatschappelijk werk uitbreiden om kinderen en 

gezinnen te ondersteunen die dat wegens de coronacrisis nodig hebben. 

Zoals u ziet gaan we ons het komende jaar en het jaar erop volop door ontwikkelen op de stevige 

basis die er al is. Samen op weg naar een nog mooiere toekomst voor onze kinderen. 

Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne en mooie zomer toe waarin we hopelijk aan het einde 

komen van de Coronacrisis. 

Namens het team.  

Met vriendelijke groet,  

Ron van Leeuwen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hallo allemaal, 
Mijn naam is Nick van Deursen en ik zal volgend schooljaar, vier dagen per week, werkzaam zijn 
op de Rozenhorst. Ik kijk er enorm naar uit om per 30 augustus de (bovenbouw)kinderen van deze 
school les te mogen geven.  
Ik ben inmiddels 37 jaar oud, ik ben getrouwd en mijn vrouw en ik zijn trotse ouders van een 
eeneiige meisjestweeling van zeven jaar oud. Wij wonen sinds enkele jaren, net aan de overkant, 
tegen het historische centrum van Maassluis aan.  
Qua werk heb ik er zo'n zeventien jaar op zitten, voornamelijk in Rotterdam-Centrum, in 
verschillende functies die het basisonderwijs rijk is. Het huidige schooljaar werk ik als gymleraar en 
meester van groep 7/8 in Rotterdam-West. 
Voor mij is de overstap naar de Rozenhorst dus een stuk dichterbij, 
daarentegen in een omgeving die nieuw en dus uitdagend is. De 
uitdaging waar ik naar op zoek was! 
 
Voor nu alvast een hele fijne zomer toegewenst, heel graag tot eind 
augustus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal 
Mijn naam is Daphne Groenendijk, in het nieuwe schooljaar zal ik aan de slag gaan als leerkracht 
in de onderbouw. Ik ben 24 jaar en ik woon in Sommelsdijk. Het werken met kleuters vind ik 
ontzettend leuk, omdat ze met hun rijke fantasie, creativiteit en enthousiasme mij altijd weten te 
verrassen. Geen enkele dag is hetzelfde, en dat maakt onderwijs zo leuk. Daarnaast werd ik tijdens 
de eerste kennismaking op de Rozenhorst warm ontvangen door het team, waardoor ik ernaar 
uitkijk om na de vakantie te starten! 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sporten of met muziek maken. Ik speel gitaar, piano en 
viool. Ik heb naast de pabo een vakopleiding gevolgd voor muziek, en ik kijk ernaar uit om met de 
kinderen in de klas veel met muziek en beweging te gaan doen.  
 
Ik heb er veel zin in om er een gezellig en leerzaam jaar van te 
gaan maken. Fijne vakantie en tot snel!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mijn naam is Madelon Nuij en ik ben studente van de pabo: Thomas More.  
Afgelopen jaren heb ik meerdere keren stage gelopen op de Rozenhorst en komend schooljaar 
mag ik hier ook mijn eindstage lopen in groep 4. Ik zal in september beginnen en zal er vanaf 
februari steeds vaker zijn.  
Ik ben 21 jaar en heb oneindig veel hobby's. Zo ben ik graag creatief bezig, lees ik graag en heb ik 
veel plezier in sporten. Hoewel ik mij dus niet snel verveel, ben ik niet graag alleen. Het liefst 
besteed ik mijn vrije tijd samen met mijn familie en vrienden.  
Verder maakt het mij gelukkig om anderen te kunnen helpen. Vandaar dat ik studeer om juf te 
worden en in de vakantie zal gaan werken met licht verstandelijk beperkten. 
Ook word ik heel erg blij van reizen, in zowel het buitenland als in ons eigen land. Voor mijn studie 
zal ik komend schooljaar dan ook een paar weken op reis gaan naar het buitenland om daar stage 
te lopen op een basisschool.  
Ik ben een juf die het heel belangrijk vindt dat kinderen zich 
gezien, gehoord en geliefd voelen in de klas. Ik doe alles wat ik kan 
om te zorgen dat kinderen zich fijn voelen in de groep en plezier 
hebben in de klas. Ik heb heel veel zin het komende schooljaar!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag stel ik me even voor.  
Ik ben Caroline Koster. Ik ben 39 jaar oud, mijn huis staat in Abbenbroek waar ik samen met mijn 
man en 3 kinderen woon. Ik hou van bezig zijn in de keuken, wandelen, dansen en lezen. Ik heb 
geen huisdieren, maar in onze tuin scharrelen wel 6 kippen rond die mij de eitjes voor mijn baksels 
bezorgen.  
Ik ben nu 17 jaar juf en zal dit jaar bij jullie op school starten om juf Margaretha tijdens haar 
zwangerschapsverlof te vervangen.  
Ik ben reuze benieuwd om jullie te leren kennen.  
Tot na de zomervakantie! 
 
Groeten van juf Caroline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groepsverdeling voor het schooljaar 2021-2022 

  
1- a. Juf Sigrid 

1-2 b. Juf Lenny – Juf Daphne 

1-2 c. Juf Suzanne  

1-2 d. Juf Annebel 

3 a. Juf Caitlin 

3 b. Juf Senna 

4 a. Juf Margaretha/Juf Caroline – Juf Yvonne 

4 b. Meester Ronald – Juf Jolande – Juf Madelon 

5 a. Juf Claudia – Meester Mees 

6 a. Meester Tim 

7 a. Meester Nick – Juf Ilse 

7-8 b. Juf Natascha – Juf Monique 

8 a. Juf Saskia 

Schakelklas  De Rozenhof Juf Nicole 

 
Er zijn collega’s werkzaam op de Rozenhorst die naast leerkracht ook een andere taak vervullen. 

• Directeur Meester Ron 

• Adjunct directeur Juf Charlotte 

• Internbegeleider Juf Jolande – Juf Claudia 

• Bouwcoördinator Juf Natascha – Juf Lenny 

• Onderwijsassistent Juf Hélène – Meester Richard 

• Gymdocent Meester Mees 

• Congiërge Dick 

• Administratiefmedewerkster Juf Trudy 

• Remon van Galen is wekelijks op school als schoolmaatschappelijk werker (op woensdag) 
 

Groep Lokaal Ingang 

1a Zelfde lokaal Kerkingang rechts  

1-2b Zelfde lokaal Kerkingang links 

1-2c Zelfde lokaal Kerkingang links 

1-2d Zelfde lokaal Kerkingang links 

3a Tegenover 1-2 c Hoofdingang 

3b Naast 1-2d Hoofdingang 

4a Zelfde lokaal Ingang bovenbouwplein 

4b Huidige lokaal 5a Ingang bovenbouwplein 

5a Huidige lokaal 6a Ingang bovenbouwplein 

6a Huidige lokaal 7a Serre 

7a Huidige lokaal 6-7b Serre 

7-8b Huidige lokaal 8a Serre 

8a Huidige lokaal 8b Serre 

Schakelklas Huidige lokaal 3a Ingang nr. 1 

 

Omdat we op dit moment nog niet kunnen weten welke maatregelen we na de zomervakantie 
moeten hanteren, hebben we besloten om de huidige situatie aan te houden. Dat betekent dat bij 
alle deuren een leerkracht staat en bij het klaslokaal de eigen leerkracht, de kinderen komen 
alleen naar binnen. 



Rozenhorst   jaar! 

Eind jaren vijftig in de vorige eeuw, werden vele gezinnen naar Rozenburg getrokken in verband 
met de uitbreiding van de industrie. 

Ook katholieke gezinnen vestigden zich in Rozenburg. Omdat er in Rozenburg geen katholiek 
onderwijs was, moesten de kinderen in Maassluis naar school. Daar kwam in 1961 een einde aan, 
toen o.l.v. de Zusters Ursulinen “De Rozenhorst” werd gesticht. 

De eerste jaren werd de pas opgerichte school in allerlei noodlocaties ondergebracht. In 1967 
kregen de leerlingen van “De Rozenhorst” een permanent gebouw, de huidige locatie aan de Jan 
Tooropstraat 1. 

De school maakte een stormachtige groei door, hetgeen resulteerde in de opening van het 
nieuwe complex aan de Jan Tooropstraat 3/5. Er waren inmiddels drie kleuterscholen verbonden 
aan “De Rozenhorst”, nl. De Rozenhof aan de Jan Tooropstraat, de Kleuterhof aan de Elzenlaan en 
de Wigwam aan de Mevr. Aschoff Stiermanlaan. 

Door de vergrijzing van de bevolking van Rozenburg en het grote aantal scholen voor kleuter- en 
lageronderwijs kregen alle scholen, ongeacht de kwaliteit, te maken met een terugval in het 
aantal leerlingen. De twee “buiten”kleuterscholen fuseerden met de school in het centrum. Het 
oude gebouw aan de Jan Tooropstraat werd door het schoolbestuur tijdelijk ter beschikking 
gesteld aan de gemeente Rozenburg. 

Begin jaren negentig verminderde het aantal scholen in Rozenburg door o.a. wettelijk 
gestimuleerde fusies. Ouders gingen meer dan voorheen letten op kwaliteit in het onderwijs. De 
Rozenhorst maakte voor de tweede keer in haar geschiedenis een sterke groei door. In 1997 werd 
het schoolgebouw aan de Jan Tooropstraat 1 opnieuw in gebruik genomen. 
 
Tien jaar geleden hebben we ons bestaan groots gevierd, dit jaar willen we uiteraard ook bij ons 
jubileum stilstaan.  
In het stukje van de slotweek geven we onze plannen weer. 
 
 

 
 
 
 
 



Social Schools 
Na de meivakantie hebben een aantal klassen het communicatieplatform Social Schools 
uitgeprobeerd. Dit hebben we gedaan omdat wij als school een goede communicatie en 
samenwerking met ouders belangrijk vinden, waarbij een efficiënt communicatiemiddel van 
belang is. Social Schools biedt ons meer mogelijkheden 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, hebben een aantal klassen binnen de school een proefperiode afgerond  
Deze proefperiode is goed bevallen en daarom gaan we na de vakantie met de hele school 

overstappen op deze app. Alle ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

 

 
 
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 

 
 
 



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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