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

Het Rozenblaadje
september 2021
Groep 7a
Fietsexcursie naar het EIC.
Voor de les, Struinen over de Landtong.
Groepen 5 en 6
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: De haven komt naar je toe.
Locatie: Belasting en douane museum te Rotterdam
Verdere informatie volgt via Social schools.
Informatieavond

dinsdag

7 sept.

dinsdag

14 sept.

Dinsdag

21 sept.

Onder voorbehoud

Maandag

27 sept.

Woensdag

13 okt.

Informatie elders in dit Rozenblaadje.
“Springen op het Molenveld”
Informatie elders in dit Rozenblaadje.
Kijkmiddag

Donderdag
vrijdag

14 okt.
15 okt.
18 t/m 22
okt.

maandag t/m vrijdag

Dinsdag

26 okt.

Woensdag

27 okt.

Donderdag

28 okt.

Vrijdag

29 okt.

Onder voorbehoud

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Herfstvakantie.
Groep 7a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Wie wil er leven in een wereld zonder magie?
Locatie: TENT, Witte de Withstr. te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools.
Groep 7 – 8b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Wie wil er leven in een wereld zonder magie?
Locatie: TENT, Witte de Withstr. te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools.
Groep 8a
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Wie wil er leven in een wereld zonder magie?
Locatie: TENT, Witte de Withstr. te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools.
Groepen 4a – 4b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: De Mega Maffe Muziekquiz.

Vrijdag

5 nov.

Maandag

8 nov.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

Dinsdag

10 nov.
11 nov.
3 dec.
24 dec.
27 dec. t/m
7 jan.
25 jan.

Dinsdag

8 feb.

donderdag

10 febr.

Maandag t/m vrijdag

28 feb. t/m
4 mrt.

Maandag

14 mrt.

Dinsdag
Woensdag

15 mrt.
16 mrt.

Donderdag

17 mrt.

Maandag

28 mrt.

Dinsdag

12 april

Maandag t/m vrijdag

Vrijdag t/m maandag
Maandag t/m vrijdag

15 t/m 18
apr.
25 apr. t/m
6 mei.

Locatie: Op school.
Groep 3a – 3b
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: De Mega Maffe Muziekquiz.
Locatie: Op school.
Alle groepen.
Voortgangsrapport.
Gespreksmiddag.
Gespreksmiddag/avond.
Sinterklaas.
Vrije dag voor alle leerlingen.
Kerstvakantie.
Kijkmiddag.
Groepen 7 – 8
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Raps n Taps
Locatie: Theater Zuidplein te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools
Groepen 5 – 6
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Superjuffie
Locatie: Bibliotheek theater te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools.
Voorjaarsvakantie.
Alle groepen
Rapport 1.
Rapportgespreksmiddag.
Rapportgespreksmiddag/avond.
Groepen 3 – 4
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Een ober van Niks
Locatie: Theater in de Lugt te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools.
Groepen 1 – 2
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Camping Pavarotti.
Locatie: Theater in de Lugt te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools.
Groepen 5 -6
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Anders is een normale Zweedse voornaam.
Locatie: Blauwe zaal, Maas theater te Rotterdam.
Verdere informatie volgt via Social schools.
Goede Vrijdag – Pasen.
Meivakantie.

dinsdag

10 mei

maandag

26 t/m 27
mei
6 juni

maandag

27 juni

woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

29 juni
30 juni
7 juli
8 juli
11 juli t/m
19 aug.
22 aug.

donderdag t/m vrijdag

maandag t/m vrijdag
maandag

Groepen 1 - 2
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Op de filmset.
Locatie: Op school.
Hemelvaart.
Tweede Pinksterdag.
Alle groepen
Rapport 2.
Rapportgespreksmiddag.
Rapportgespreksmiddag/avond.
Vrije dag voor de groepen 8.
Extra vrije dag voor alle leerlingen.
Zomervakantie.
Eerste schooldag 2022 - 2023

Beste ouders, verzorgers.
Schooljaar 2021-2022 is alweer ruim een week oud. We zijn blij om alle kinderen weer gezond op
school te zien.
Sommige kinderen hebben wat moeite met afscheid nemen bij de deur, andere kinderen
ontfermen zich dan over de kleinere kinderen die moeite hebben om hun nieuwe lokaal te
vinden. Heel veel kinderen kwamen huppelend naar binnen en vinden het heerlijk om hun
klasgenootjes weer te zien. Er zijn kinderen die nu boven les krijgen en voelen zich letterlijk een
stuk hoger en de groep 8 kinderen voelen zich echt groep 8, zó leuk om ieder jaar deze
ontwikkelingen te zien!
Wij gaan er met elkaar weer een gezellig leerjaar van maken.
Informatieavond en kijkmiddagen
U bent van ons gewend dat wij aan het begin van het nieuwe schooljaar z.g. informatieavond
organiseren. U krijgt dan allerlei informatie over het komend schooljaar vanuit de groep van uw
zoon/dochter en de school.
De informatieavond voor ouders staat gepland op dinsdag 21 september. Wij zijn nog druk aan
het bedenken hoe we dit vorm geven i.v.m de (nog) geldende coronaregels en het houden
van 1,5 meter afstand onder volwassenen.
Zodra we dit concreet hebben gemaakt, ontvangt u meer informatie via het Rozenblaadje, de mail
én Social schools.
De data voor de kijkmiddagen zijn, om dezelfde (nog) geldende coronamaatregelen, ook nog
onzeker. Zodra er versoepelingen in deze maatregelen komen, zoeken wij naar een vorm om
deze middagen door te laten gaan. We informeren u hierover tegen die tijd via het Rozenblaadje,
de mail én Social schools.

Kwaliteitszorg
Op de Rozenhorst werken we systematisch aan onze kwaliteitszorg. De kwaliteitszorg omvat alle
activiteiten en maatregelen waarmee wij als school de kwaliteit bewaken en verbeteren. Om goed
zicht te krijgen op wat onze school en vooral wat onze leerlingen nodig hebben, kijken we met
elkaar naar de onderwijsbehoeften. Deze brengen we in kaart en daarmee stemmen we ons
onderwijs zo goed mogelijk af op de (individuele) leerlingen.
Evaluatie van de ondernomen activiteiten en maatregelen is van groot belang binnen de
kwaliteitszorg. Want juist door te kijken naar wat er wel en wat niet goed gaat kunnen we met
elkaar verbeterplannen maken en uitvoeren.
Ook het onderwijsleerproces is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg. Dit schooljaar zijn
we tijdens onze startvergadering met het team begonnen, met het samen nadenken over de 7
onderdelen die behoren bij dit onderwijsleerproces, te weten:
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogisch handelen,
Didactisch handelen,
Instructie geven,
Klassenmanagement,
Het gebruik van de leertijd,
Het zelfstandig werken,
Differentiatie.

Met elkaar hebben we opgeschreven wat we belangrijke waarden vinden binnen deze
7 onderdelen. Op deze manier komen we tot een soort standaard, waarvan wij als team van de
Rozenhorst vinden dat ze goed passend zijn bij onze manier van werken. In de loop van het
schooljaar bespreken we alle losse onderdelen nogmaals en passen ze nog verder aan of voegen
nog belangrijke waarden toe.
In de Rozenblaadjes en op de website zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de
activiteiten die we ondernemen binnen onze kwaliteitszorg.
Met vriendelijke groeten,
Juf Charlotte

Schoolfotograaf
Op donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Er
worden dan een aantal foto’s gemaakt van alle kinderen, te weten een portretfoto, een foto met
eventuele broertjes en/of zusjes en een klassenfoto.

Het is dit jaar wederom niet mogelijk om na schooltijd uw kinderen, die nog niet op school
zitten, te fotograferen.

Parkeergedrag rondom school
Wij hebben van handhaving vernomen dat zij extra gaan controleren op het parkeergedrag
rondom alle scholen in Rozenburg.
Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken of kom op de fiets.

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 willen we 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 of Social Schools
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.

Rozenburg, 6 september 2021
Aan de ouders van de leerlingen van de Phoenix, de Regenboog, de Rozenhorst & de Rank,
Op maandag 27 september en dinsdag 28 september a.s. houden de basisscholen de Phoenix, de
Regenboog, de Rozenhorst & de Rank een sponsorloop ten behoeve van KiKa. Alle leerlingen van
de scholen doen mee aan dit sportfestijn. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor het goede doel KiKa en om weer een fantastische sport en spel dag voor de kids te
organiseren. Dit spektakel wordt georganiseerd door Victor Luque de Boer. Victor heeft inmiddels
voor KiKa al meer dan € 40.000 opgehaald en zet zich jaarlijks in voor diverse goede doelen.
Het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie is inmiddels opgeleverd en de bedrijfsvoering
wordt grotendeels gefinancierd vanuit KiKa. Het grootste centrum voor kinderoncologie in
Europa: de beste zorg voor kinderen met kanker en het beste onderzoek naar kinderkanker, om
de overlevingskans in 2024 naar 95% te verhogen.
Springen op het Molenveld is op maandag 27 september en dinsdag 28 september op het
Molenveld. Het festijn is net als alle andere jaren volledig gesubsidieerd vanuit de gemeente
Rotterdam. De kinderen mogen een dagdeel lang over een spectaculair parcours van opblaasbare
grote hindernissen lopen. Daarnaast is er een rodeostier en zal er een grote waterglijbaan en
buikglijbaan zijn, gevuld met schuim, waar de kids zich in kunnen vermaken. Voor de
allerkleinsten zijn er natuurlijk ook kleine normale springkussens. We maken er een feestelijke
dag van met muziek en eten en drinken.
Helaas brengt de corona wel beperkingen met zich mee. Dit jaar is het echt een evenement
waarbij alleen de kinderen en de docenten worden toegelaten op het terrein. Toeschouwers zijn
helaas niet toegestaan. Probeer hier alstublieft gehoor aan te geven.
10 t/m 18 september zoeken de kinderen sponsoren voor KiKa in hun naaste omgeving: bij
familie, buren, vrienden en kennissen. Ze ontvangen hiervoor op 10 september
sponsorformulieren en een brief met informatie voor u. Ook krijgen ze dan uitleg over de
sponsoractie. Wilt u de kinderen motiveren om sponsors te vinden, zodat we als school een mooi
bedrag bij elkaar kunnen springen voor deze goede doelen? De formulieren en het opgehaalde
bedrag willen we uiterlijk dinsdag 21 september weer op school ingeleverd krijgen.
We hopen op mooie sportieve dagen en een fantastische opbrengst voor KiKa.
Met vriendelijke groeten,
Team de Regenboog, de Rozenhorst, de Rank & de Phoenix
Victor Luque de Boer

