
 

 
 

Het Rozenblaadje 
oktober  2021 

 

maandag t/m vrijdag 4 t/m 8 okt. 

Inloopochtend, van 8:20 tot 8:45 uur. 
dinsdag: 1a – 1-2c – 5a – 6a. 

woensdag: 1-2d – 3a – 4a – schakelklas. 
donderdag: 1-2b – 3b – 7-8b. 

vrijdag: 4b – 7a – 8a. 

woensdag 6 okt. 
Opening Kinderboekenweek 

Het thema van dit jaar is “Worden wat je wil”. 

vrijdag 8 okt. 

Omdat het thema van de KBW “Worden wat je wil” is  
komt goochelaar Ome René een show geven. 

Een bijzonder beroep waar de kinderen kennis mee 
kunnen maken 

woensdag 13 okt. 

De “schatkamer”  
is geopend voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 

van 19:00 uur tot 21:00 uur. 

donderdag 14 okt. Schoolfotograaf 

vrijdag 15 okt. Schoolfotograaf 

donderdag 14 okt. 

Groepen 5 t/m 8 
Mini finals  

Deze sportieve dag wordt gehouden op de voetbalvelden 
van VV Rozenburg. 

Verdere informatie volgt via Social Schools  

maandag t/m vrijdag 
18 t/m 22 

okt. 
Herfstvakantie. 

dinsdag 26 okt. 

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. 

woensdag 27 okt. 

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. 

donderdag 28 okt. 

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. 

Jan Tooropstraat 1-5 
3181 HE Rozenburg 
0181-212565 
directie@rozenhorst.nl 
 
Op www.rozenhorst.nl vindt 
u deze nieuwsbrief ook terug 

 

http://www.rozenhorst.nl/home.html
mailto:directie@rozenhorst.nl
http://www.rozenhorst.nl/


vrijdag 29 okt. 

Groepen 4a – 4b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De Mega Maffe Muziekquiz.  
Locatie: Op school. 

donderdag 4 nov. 

Groep 3b 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les 

“Huisdieren op de Beestenboel” 
De kinderen moeten om 8:45 uur bij de kinderboerderij 

zijn en kunnen gewoon om 14:00 bij school worden 
opgehaald. 

vrijdag 5 nov. 

Groep 3a – 3b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De Mega Maffe Muziekquiz.  
Locatie: Op school. 

vrijdag 5 nov. 
Koffieochtend voor ouders. 

Zie informatie elders in dit Rozenblaadje. 

maandag 8 nov. 
Alle groepen. 

Voortgangsrapport. 

maandag t/m vrijdag 8 t/m 12 nov. 

Inloopochtend, van 8:20 tot 8:45 uur. 
dinsdag: 1-2b – 1-2d – 4b – 7-8b 

woensdag: 1-2c – 3b – 7a. 
donderdag: 1a – 5a – 6a – 8a. 
vrijdag: 3a – 4a – schakelklas. 

woensdag 10 nov. Gespreksmiddag. 

donderdag 11 nov. Gespreksmiddag/avond. 

donderdag 11 nov. 

Groep 3a 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les 

“Huisdieren op de Beestenboel” 
De kinderen moeten om 8:45 uur bij de kinderboerderij 

zijn en kunnen gewoon om 14:00 bij school worden 
opgehaald. 

dinsdag 16 nov. 
Groep 4a 

Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les 
“Huisdieren op de Beestenboel” 

dinsdag 16 nov. 
Groepen 8 

De kinderen brengen een bezoek aan Yuverta 
 (voorheen Wellant) te Brielle 

vrijdag 3 dec. Sinterklaasviering 

maandag t/m vrijdag 
13 t/m 17 

dec. 

Inloopochtend, van 8:20 tot 8:45 uur. 
dinsdag: 8a - schakelklas 

woensdag: 1a – 1-2b – 4b – 6a. 
donderdag: 1-2d – 3a – 4a – 7a. 

vrijdag: 1-2c – 3b – 5a – 7-8b. 

vrijdag 17 dec. 
Koffieochtend voor ouders. 

Zie informatie elders in dit Rozenblaadje. 

woensdag 22 dec. Kerstdiner. 

vrijdag 24 dec. Vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
27 dec. t/m  

7 jan. 
Kerstvakantie. 

dinsdag 25 jan. Kijkmiddag. 

woensdag 26 jan. Voorleesontbijt. 



dinsdag 8 feb. 

Groepen 7 – 8 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Raps n Taps  
Locatie: Theater Zuidplein te Rotterdam. 

Verdere informatie volgt via Social schools 

donderdag 10 febr. 

Groepen 5 – 6 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Superjuffie  
Locatie: Bibliotheek theater te Rotterdam. 
Verdere informatie volgt via Social schools. 

vrijdag 11 feb.  
Koffieochtend voor ouders. 

Zie informatie elders in dit Rozenblaadje. 

maandag t/m vrijdag 
28 feb. t/m 

4 mrt. 
Voorjaarsvakantie. 

maandag 14 mrt. 
Alle groepen 
Rapport 1. 

dinsdag 15 mrt. Rapportgespreksmiddag. 

woensdag 16 mrt. Rapportgespreksmiddag/avond. 

donderdag 17 mrt. 

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. 

maandag 28 mrt. 

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. 

vrijdag 1 apr. 
Koffieochtend voor ouders. 

Zie informatie elders in dit Rozenblaadje. 

dinsdag 12 apr. 

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. 

donderdag 14 apr. Paasviering. 

vrijdag t/m maandag 
15 t/m 18 

apr. 
Goede Vrijdag – Pasen. 

maandag t/m vrijdag 
25 apr. t/m  

6 mei. 
Meivakantie. 

dinsdag 10 mei 

Groepen 1 - 2 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Op de filmset.  
Locatie: Op school. 

donderdag t/m vrijdag 
26 t/m 27 

mei 
Hemelvaart. 

maandag 6 juni Tweede Pinksterdag. 

vrijdag 10 juni 
Koffieochtend voor ouders. 

Zie informatie elders in dit Rozenblaadje. 

maandag 27 juni 
Alle groepen 
Rapport 2. 



woensdag 29 juni Rapportgespreksmiddag. 

donderdag 30 juni Rapportgespreksmiddag/avond. 

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 

 
 
 
Zeer geslaagde actie voor KIKA 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd “Springen op het Molenveld”. De kinderen hebben genoten 
van de springkussens en de lekkere taart als dank voor het opgehaalde sponsorbedrag. Na afloop 
kregen ze ook nog wat drinken en fruit mee. Er is in heel Rozenburg een enorm bedrag opgehaald 
voor KIKA. In totaal is €20.566,95 opgehaald. Met €6140,10 hebben wij een flinke bijdrage geleverd 
aan dit succes. Namens de organisatie en KIKA enorm bedankt voor de inzet van kinderen en ouders.  
 

 
 
 
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 (die al bij ons op school zitten) en een klassenfoto. 
De achtergrond voor de foto’s is dit jaar “baksteen” zie voorbeeld. 

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

 
 



Kijkmiddag 

De kijkmiddag van oktober gaat niet door. Oktober is voor nu nog te vroeg om iedereen weer tegelijk 

toe te laten in ons gebouw.  

De volgende kijkmiddag staat gepland op 25 januari 2022. U krijgt tegen die tijd bericht of deze wel 

of niet door zal gaan. 

 

 
 

 
 
“Schatkamer” 
 
Beste ouders/ verzorgers van groep 1 t/m 4,  
 
Wij zijn blij te kunnen melden dat de “Schatkamer van Sinterklaas” dit jaar weer doorgaat! 
Traditiegetrouw geeft Sinterklaas ieder jaar een cadeautje aan elk kind.  
Vorig jaar heeft de Sint bij uitzondering zelf een cadeautje uitgezocht. Maar nu wil hij u de 
mogelijkheid weer bieden om een zelf een keuze te maken voor uw kind. Wij willen u daarvoor 
uitnodigen op woensdag 13 oktober van 19.00- 21.00 uur in de serre/ BSO ruimte op school. Wel 
willen wij u vragen om rekening te houden met elkaar en hebben daarom een looproute gemaakt. 
Via de hoofdingang komt u naar binnen en via het grote schoolplein kunt u weer de school verlaten. 

Wij hopen u deze avond te verwelkomen op school, uiteraard zonder kinderen      .  
 
Met vriendelijke groet namens de oudervereniging  
Het Sinterklaas comité. 
 
 

 
 



Gedichtenbundel de Rozenhorst 
 
Tijdens de Kinderboekenweek wil schooldichter Karim in de groepen 3 t/m 8 een dichtles 
verzorgen. Het doel is om met deze groepen één gedichtenbundel uit te geven. Hoe cool is dat? 
“Gedichtenbundel de Rozenhorst”! Het professioneel uitbrengen van deze bundel kost echter veel 
geld. Omdat we toch graag willen dat alle gezinnen straks in het bezit zijn van de bundel, zijn we op 
zoek naar bedrijven die een sponsorbedrag kunnen geven. Hiermee zorgen wij voor een 
vermelding in de bundel en misschien zelfs in de krant! Het gaat om een totaalbedrag van €3400,- 
zodat ieder gezin een bundel krijgt.  
 
Heeft u of kent u een bedrijf die ons hiermee financieel kan ondersteunen, dan kunt u dit 
doorgeven aan de leerkracht. Zowel kleine als grote bedragen zijn méér dan welkom. Wij zorgen in 
dat geval voor een brief met nadere informatie. U zou ons, en de kinderen, hiermee heel gelukkig 
maken!  
 

 
 

 

Koffieochtenden 

Om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten, hebben we dit schooljaar 5 koffieochtenden 

voor ouders ingepland. We willen u op deze ochtenden wat meer vertellen over onderwerpen of 

ontwikkelingen die spelen in de school. We vinden het ook belangrijk om uw mening over bepaalde 

dingen te horen. Wellicht heeft u ergens bepaalde ideeën over en wilt u die delen of heeft u tips of 

tops voor ons.  

De data van de koffieochtenden zijn terug te vinden in dit Rozenblaadje, in de agenda op de 

website en in de agenda van de social school app. We hopen veel van jullie hier het komende jaar 

te spreken. Een week voor iedere bijeenkomst sturen we een uitnodiging via social schools. U kunt 

zich aanmelden via de link in de Social schools agenda. 

 
 
 
 
 



 
 
Gezonde Leefstijl   
 
Als school willen wij een gezonde leefstijl stimuleren door te informeren. Uiteraard blijft de keuze 
en verantwoordelijkheid bij ouders liggen en zullen wij als school alleen positief stimuleren. Een 
gezonde leefstijl vergroot de kans op een succesvolle toekomst voor onze kinderen. 
Met het continurooster lunchen alle kinderen op school. Over het algemeen zien wij dat kinderen 
in hun lunchtrommeltje (naast hun brood) vaak snoepjes, koekjes of andere minder gezonde 
tussendoortjes hebben. Wist u dat bij het eten van voeding zoals fruit en groente kinderen zich 
over de hele dag beter kunnen concentreren? Hierdoor slaan de kinderen makkelijker de lesstof op 
tijdens een uitleg, kunnen zij zich beter concentreren tijdens het werken en zijn ze minder moe na 
een schooldag. Denk bij fruit bijvoorbeeld aan een appel, mandarijn of druiven. Kleine 
groentehapjes kunnen bijvoorbeeld kleine tomaatjes, komkommers of paprika’s zijn. Een extra 
snoepje of koekje zorgt voor een suikerpiek. Dat vermindert de concentratie op school. Wij 
adviseren dan ook om dit na schooltijd aan uw kind te geven. 
 
Wist u ook dat, naast een lekker fruit- of groentehapje, drankjes als een flesje water (met een 
smaakje) een stuk gezonder zijn? Vooral water is een gezonde keuze. Ook zijn er veel suikervrije 
alternatieven te vinden in de supermarkt indien u uw kind toch een pakje drinken wilt meegeven. 
Natuurlijk zit er in fruit ook suiker, alleen zitten hierin ook de nodige vitamines. Wanneer kinderen 
naast hun fruit en beleg op brood ook nog een snoepje of koekje eten op school, krijgen ze een 
suikerpiek welke de concentratie vermindert.  
 
Wanneer uw kind jarig is, is dat natuurlijk een feestje. Het is begrijpelijk dat hierbij iets ongezonds 
getrakteerd wordt. Wij willen u wel vragen dit op een makkelijk uit te delen traktatie te houden. 
Ook bij een traktatie kan de keuze worden gemaakt om een combinatie van gezonde en ongezonde 
producten uit te delen in de groep.  
______________________________________________________________________ 
 
Wilt u informatie of ideeën over traktaties in de klas? Kijk dan eens op: 
http://www.gezondtrakteren.nl/# (klik daarna op het kopje traktaties). 
 
Wilt u informatie over voeding? Neem gerust een kijk op: 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-
vakken-van-de-schijf-van-vijf.aspx   
 
Heeft u verder vragen? Dan kunt u ons bereiken op social schools of stuur een mail naar: 
caitlin.vangent@rvko.nl en/of mees.taselaar@rvko.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
Wordt uw zoon of dochter in schooljaar 2021/2022,  4 jaar of kent u iemand die 
een zoon of dochter heeft die (binnenkort) 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 directie of bij de administratie.  
 
 
 
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 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. 
 
 
In het fietsenhok staat overbodig meubilair….. 
 
Kunt u een tafeltje met stoeltje gebruiken voor thuis? 
Het kan kosteloos opgehaald worden. 
 
Neem even contact op met de directie om samen een datum te prikken om 
het op te halen. 
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