
 

 
 

Het Rozenblaadje 
 

november  2021 
 

Helaas zijn er weer verscherpte maatregelen vanuit de overheid. 
Wij moeten als volwassenen weer 1,5m afstand houden ten opzichte van elkaar. Zowel binnen als in 
de directe schoolomgeving bij het halen en brengen. 
Verder zijn er gelukkig vooralsnog geen extra maatregelen voor de basisscholen en dat willen wij 
graag zo houden. 
Dat betekent voor ons: 
Ouders houden buiten en binnen 1,5m afstand ten opzichte van elkaar en personeel van de school. 
Gebruik de ruimte. Ons verzoek is om één ouder naar school te laten komen voor het brengen en 
halen van de kinderen. Zorg voor een goede doorstroming en blijf niet onnodig hangen.  
Personeel houdt binnen en buiten de school afstand ten opzichte van elkaar en andere 
volwassenen.  
 
Helaas kan de koffieochtend aanstaande vrijdag niet doorgaan. De groep aanwezige ouders is te 
groot waardoor we de 1,5m niet kunnen hanteren. We vinden dat erg jammer, want er was een 
leuk en zinvol programma voorbereid. Uiteraard houdt u dat tegoed zodra het weer kan. 
 
De voortgangsgesprekken volgende week gaan gewoon fysiek door op school. Wel wordt iedere 
volwassene verzocht om afstand te houden van elkaar en het personeel. Uiteraard blijft iedere 
volwassene thuis bij klachten. De beslisboom voor kinderen blijft hetzelfde. 
 
Wat betreft de vaste inloopmomenten en hoe we de discoavond gaan organiseren, volgt zo spoedig 
mogelijk. Daarover zijn we nog in overleg hoe we dat het beste kunnen doen. 
 
Indien u ‘s ochtends de leerkracht nodig heeft dan mag u nog steeds even mee naar binnen lopen 
zolang er 1,5m afstand blijft. 
 
Voor nu vragen we om uw medewerking. Laten we hopen dat het hier bij blijft. 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron en Charlotte  
 
 
 

 

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/


Agenda 

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. 

donderdag 
 

4 nov 

Groepen 8 
Fietsexcursie naar het Maerlant college te Brielle 

Vertrek vanaf school om 8:15 uur. 
Lunchpakketje en tussendoortje meenemen. 

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. 

maandag 8 nov. 
Alle groepen. 

Voortgangsrapport. 

dinsdag t/m vrijdag 9 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. 

Onder voorbehoud. 

dinsdag 9 nov. 

Groep 4b 
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. 

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” 
De kinderen moeten om 8:45 uur bij de kinderboerderij 

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

dinsdag 16 nov. 

Groepen 8 
De kinderen brengen een bezoek aan Yuverta 

 (voorheen Wellant) te Brielle 
Lunchpakket en tussendoortje meenemen. 

donderdag 18 nov. 
Groepen 8 

De kinderen brengen een bezoek aan het Penta college. 
Lunchpakket en tussendoortje meenemen 

maandag 22 nov. Groepen 1 t/m 4 



Pietengym 
De kinderen mogen verkleed als Piet naar school komen 

en kunnen hun Pieten diploma halen. 

woensdag 24 nov. 

Groepen 8 
Informatieavond voor de ouders over het voortgezet 

onderwijs. 
Aanvang 18:30 uur. 

donderdag 25 nov. 
Groepen 5 t/m 8 en de schakelklas. 

“Pietenkooi” (apenkooi) 

vrijdag 3 dec. Sinterklaasviering 

dinsdag t/m vrijdag 
14 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. 

Onder voorbehoud. 

vrijdag 17 dec. 
Koffieochtend voor ouders. 

Onder voorbehoud 

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. 

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. 

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. 

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 

 

Mededeling vanuit de RK kerk St Jozef                                                               
  
Vanaf heden is het mogelijk om uw kind op te geven voor de 1e communie en voor het vormsel.  
De 1e communie zal plaatsvinden in de maand oktober 2022.  
Hiervoor kunt u uw kind tot uiterlijk 30 juni 2022 opgeven bij het centraal parochie secretariaat.   
Het vormsel zal plaatsvinden op 1e Pinksterdag 2022. Hiervoor kunt u uw kind opgeven tot uiterlijk 
31 januari 2022 bij het Centraal parochie secretariaat.   
Het telefoonnummer hiervoor is 06-51 11 57 24, of via de mail naar centraal@rk-npg.nl   
 
 
 
 
 

mailto:centraal@rk-npg.nl


Squid game/ Kijkwijzer 
 
De serie “Squid game” van Netflix is wereldwijd zeer populair en dus ook in Nederland. Deze serie 
is geschikt voor kinderen vanaf 16 jaar en bevat veel en extreem gewelddadige elementen. Deze 
serie is absoluut niet geschikt voor kinderen van de basisschool. Het is belangrijk voor ons als 
school en u als ouder om hier alert op te zijn. Op steeds meer basisscholen in het land zien 
leerkrachten en ouders dat kinderen zeer gedetailleerd op de hoogte zijn van deze serie. Ook wij 
krijgen de eerste signalen binnen van kinderen en via ouders.  
De volgende artikelen geven wat meer informatie en tips hoe hiermee om te gaan:  
 
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/help-mijn-kind-wil-squid-game-kijken  
 
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-
realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/  
 
Op school letten wij erop dat spelletjes gespeeld worden zonder gewelddadig element. Indien 
nodig gaan we in hogere groepen het gesprek aan over kijkwijzergrenzen en waarom die er zijn. 
Wij hopen ook dat u als ouder erop let en er aandacht aan besteedt indien de kinderen er thuis 
over beginnen of het willen zien. Misschien hebben ze het al deels gezien via social media of Netflix 
zonder dat u het weet.  
Op deze leeftijd bestaat het gevaar dat kinderen er slecht van kunnen slapen of de wereld anders 
gaan zien dan de bedoeling is. 
Wij moeten ze daar samen voor beschermen en rekenen op uw steun thuis. 
 

 

 
Lege batterijen 
 
Wist u dat er op school twee bakken staan waarin wij batterijen verzamelen? De inzamelactie is 
veranderd. Voorheen kregen wij per ingeleverde kilo een waardepunt met die punten konden 
spellen e.d. besteld worden. 
Stichting Stibat betaald vanaf heden per ingeleverde kilo €0.25 uit!  
U begrijpt dat dit heel interessant is voor onze school, dit geld gaat direct naar de oudervereniging 
van school. 
In de portefeuille van de OV zitten excursies, het schoolreisje, disco, playbackshow, Sinterklaas, 
Pasen, Kerstviering en de eindejaarsactiviteit enz. 
De oudervereniging hecht veel waarde aan het excursieprogramma. In een andere omgeving 
kennis maken met een stukje natuur of cultuur is een ervaring waaraan de kinderen in het verdere 
leven wat aan kunnen hebben. 
Dus heeft u lege batterijen? 
Geef ze mee naar school.  
 

 

 

 

 

https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/help-mijn-kind-wil-squid-game-kijken
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-ouders-realiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/


Terugblikken en vooruitkijken                                                                                       

Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer op. Met een goed gevoel kijken we terug op deze 

periode. In de school en klassen is er een goede sfeer en wordt er hard gewerkt, ontdekt en 

gespeeld. De nieuwe methode voor sociale vaardigheden (Kwink) ondersteunt ons hierbij en zien 

we terug in de hele school.  

 

Vakmanstad                                                                                                                       

De kleuters hebben veel plezier tijdens de tuin-, drama- en danslessen. De leerdoelen van de 

thema’s worden in deze lessen verwerkt waardoor de kleuters het op een andere, uitdagende 

manier aangeboden krijgen naast het reguliere aanbod in de groep. De komende periode zal er op 

het kleuterplein een ontdektuin aangelegd worden waarin kinderen tijdens de tuinlessen in de 

praktijk gaan leren. Wellicht gaan we verderop in het schooljaar nog een kippenhok realiseren met 

kippen waar we de kleuters voor gaan leren zorgen.  

 

Deze week zijn de naschoolse activiteiten voor groep 3 t/m 8 gestart. Kinderen kunnen kiezen om 

hieraan deel te nemen en leren en ontwikkelen allerlei vaardigheden in de praktijk en ontdekken 

hun talenten. Ook in het Skillslab zijn alle klassen weer aan het ontwerpen en ontdekken.  

 

 

 

NPO gelden 

Dit schooljaar zijn we gestart met begeleiding van de lees-, en 

rekengroepjes voor kinderen die enige achterstand hebben opgelopen doordat de afgelopen 

schooljaren anders zijn verlopen door Corona. Deze begeleiding wordt gegeven door ingehuurde 

begeleiders van kindzorgcentrum Educto. Dankzij de subsidie vanuit de overheid (NPO gelden) 

kunnen wij dit bieden. Wij zien de kinderen hier groeien. Het doel is om uiteindelijk weer goed mee 

te komen in de klas. Indien uw zoon/dochter voor deze begeleiding in aanmerking komt, wordt er 

contact met u opgenomen. 

 

 
Ouders in de school 

Bovenal zijn we weer blij om u als ouder in de school te ontmoeten met de vaste inloopmomenten. 

De informatieavond was een groot succes. De kinderen vonden het erg leuk om u rond te leiden in 

de klas. Vanuit kinderen, ouders en leerkrachten hebben we alleen maar enthousiaste reacties 

gekregen. Dit gaan we volgend jaar zeker weer organiseren. De nieuwe app Social Schools werkt 

voor ons erg prettig, hopelijk voor u ook. De communicatie verloopt hierdoor vlot en soepel. Mocht 

u dit toch anders ervaren, dan horen wij dat graag zodat wij kunnen kijken hoe het beter ingezet 

kan worden. 

Helaas zijn er nu weer verscherpte maatregelen. Hierdoor moeten wij 1,5m afstand houden ten 

opzichte van elkaar. Op dit moment belijken we of de inloopmomenten nog uitvoerbaar zijn. 



 
De komende tijd 

 

De komende periode gaan wij er voor de kinderen weer een leuke, gezellige en leerzame tijd van 

maken. We hebben onder andere de disco, Sinterklaas en Kerst nog in het vooruitzicht. We 

ontwikkelen verder hoe we gestart zijn en gaan ons als team meer focussen op ‘van en met elkaar 

leren’. We hebben bekwame leerkrachten met verschillende talenten. Door vaker en structureel bij 

elkaar in de klas te kijken, ontwikkelen we elkaars vaardigheden wat weer ten goede komt aan het 

onderwijs aan al onze kinderen. 

 

 

Afscheid meester Dirk 

 

Meester Dirk is jarenlang een vertrouwd gezicht geweest op de Rozenhorst.  

In de ochtend stond hij bij de ingang van de fietsenstalling om ieder kind en 

ouder even enthousiast te verwelkomen. Binnen de school heeft hij het team 

met veel plezier ondersteund met diverse klusjes. Helaas is hij nu alweer een 

jaar afwezig met flinke rugklachten. In overleg met zijn bedrijfsarts heeft Dirk 

besloten dat terugkeren niet meer gaat. Voor hem en de school een flinke 

aderlating. Uiteraard laten we hem niet zomaar gaan. Voor de kerstvakantie 

zullen wij met het team op gepaste wijze afscheid van hem nemen.  Mocht u nog 

iets aan Dick willen geven, dan kunt u dat afgeven bij juf Trudy.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het team, 

Charlotte en Ron 

 

Jeugdeducatiefonds 

Als school werken wij samen met het Jeugdeducatiefonds. 
Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die 
opgroeien, en vanuit huis onvoldoende middelen hebben, te vergroten. 
Mocht u zorgen hebben thuis omdat uw financiële situatie ervoor zorgt dat het 
niet makkelijk is om rond te komen, neem dan gerust contact op met de directeur. 
Via het Jeugdeducatiefonds is er heel veel mogelijk om het wat makkelijker te maken en kansen te 
bieden voor de kinderen thuis.  
Zo hebben we het afgelopen schooljaar kinderen geholpen aan een fiets, Chromebook voor thuis, 
betalen van het schoolreisje of werkweek, cadeaubonnen om noodzakelijke kleding te kopen, 
therapieën betalen die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarnaast 
organiseren we schoolactiviteiten zoals onlangs de goochelshow met de Kinderboekenweek. 
Dit zijn enkele voorbeelden, maar er zijn nog meer mogelijkheden. 
Uiteraard blijft het gesprek tussen u en de directeur vertrouwelijk.  
Wij helpen graag. 

 
 

 



BSO Chill in November 
 

 
Dinosaurussen, fossielen, stoomtreinen, vaste telefoons, raketten en robots deze maand kijken we 
bij BSO Chill terug en vooruit in de tijd. Het thema is: Van Ice age naar Iphone.  
 
We maken deze maand een reis door de tijd. We starten in een tijdsperiode van vele jaren geleden. 
De tijd die veel kinderen wel kennen van films als Ice Age. Daarna gaan we op onderzoek uit naar 
de tijd van jullie opa’s en oma’s. Hoe communiceerden zij vroeger zonder smartphone of tablet? 
Als laatste gaan we vooruit kijken. Hoe gaan we de toekomst beleven en kunnen we dan misschien 
wel tijdreizen?  
 
Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard gaan we zoals iedere week sporten met meester Remco of 
juf Kaylee en koken met juf Sarah. Maar misschien gaan we ook wel dino sporen volgen, 
communiceren als holbewoners, een ouderwetse kijkdoos maken of een robot in elkaar knutselen. 
Alles kan en alles mag. Bij de BSO kom je om te ontspannen en mag je zelf kiezen waar je aan mee 
wilt doen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Simone, Brigitte en Sarah 
 
Peuteropvang De Rozentuin in November 
Na de herfstvakantie zijn wij van start gegaan met het thema 'Reuzen en kabouters'. In het thema 
staan de begrippen 'groot’ en 'klein’ centraal. Deze begrippen worden uitgewerkt door het thema 
te starten met een voorleesverhaal over kabouter Bim en een reus. Kabouter Bim is te klein om zijn 
bal uit de hoge boom te halen. Hij komt een reus tegen en de reus is groot genoeg en wilt kabouter 
Bim graag helpen.  
In de groep wordt een kabouterhoek gemaakt, maar er zijn ook spullen van de reus te vinden. Wat 
zetten we klaar als de reus op visite komt? Past de reus op de grote of de kleine stoel? Eet 
Kabouter Bim met de grote of de kleine lepel? Allemaal vragen die we gaan beantwoorden tijdens 
een rollenspel.  
Tijdens het thema 'Reuzen en kabouters komt de herfst uiteraard aan bod. We zoeken 'grote’ en 
'kleine’ herfstbladeren, kastanjes en dennenappels. We bekijken en benoemen de verschillende 
kleuren én onderzoeken hoe we deze kleuren zelf kunnen mengen met verf. De gevonden 
voorwerpen van de herfst doen we in de zandtafel die op de gang staat. We voegen 
speelgoedauto's toe en onderzoeken samen met groep 1a hoeveel kastanjes in de laadbak van de 
auto passen.  
Verder zullen we nieuwe woorden leren door middel van liedjes zingen, versjes opzeggen, héél veel 
boekjes lezen en activiteiten doen met de woordkaarten en praatplaten. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sarah en Ilona 
 

Wilt u meer informatie over BSO Chill of Peuteropvang De Rozentuin? Neem dan contact op met 

Humankind Regiokantoor Zuid – Holland telefoonnummer 010 407 4700 

 



Gezonde Leefstijl op school 
 
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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https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/wat-staat-er-in-de-vakken-van-de-schijf-van-vijf.aspx
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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. 
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