
 

 
 

Het Rozenblaadje 
december  2021 

 
Beste ouders, 

 

Dit is alweer het laatste Rozenblaadje van dit jaar. En wat voor een jaar! We kunnen weer 

terugkijken op een bewogen jaar, met ups en downs, met veel plezier en soms ook verdriet.  

In het Rozenblaadje van december 2020 schreven we:  ‘We verwachten veel van 2021 waarin we 

hopelijk weer kunnen uitkijken naar een ‘normale’ wereld. Waar het weer mogelijk is om ouders in 

de school te begroeten, want dan voelt toch pas echt compleet’. Heel even hebben we mogen 

ervaren hoe het weer, met wat kleine aanpassingen, was zoals het hoort te zijn; een volle school, 

ouders in de gangen en in de klassen en trotse kinderen die hun gemaakte werk konden laten zien. 

Helaas was dit van korte duur, maar we geven de hoop niet op.  

 

We zijn gestart met de extra begeleiding vanuit de NPO gelden voor de leerlingen die dit nodig 

hebben. Tijdens het afnemen van leestoetsen zien we hier bij een groot deel van de kinderen al 

vooruitgang. Het werken met het portfolio is ook in alle groepen opgestart. Hiermee maken we de 

kinderen meer eigenaar van hun leerproces.  

We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen over het gebruik van de social schools app.  

 

Tijdens het schrijven van dit stukje kijken we naar buiten, naar het schoolplein. We zien een 

heleboel vrolijke kinderen buiten spelen, we horen een kakofonie aan vrolijke kinderstemmen. Als 

we naar buiten kijken zien we ook de veerkracht van onze kinderen in deze ook voor hen, onzekere 

tijd. Maar ook de veerkracht van de mensen in het team en die van u als ouders.  

Vanaf deze plek willen we u dan ook hartelijk danken voor die veerkracht en het in ons gestelde 

vertrouwen.  

 

We hopen dat het komend jaar ons ook weer plezier, geluk en heel veel 

vrolijkheid zal brengen.  

 

We wensen jullie allen fijne dagen en een gezond 2022 toe. 

 

Namens het team van de Rozenhorst,  

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 

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. 

vrijdag 17 dec. Koffieochtend voor ouders. 

woensdag 22 dec. 
Kerstdiner. 

Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje 
Onder voorbehoud 

donderdag 23 december 

Groepen 3 t/m 8 en de schakelklas 
Schoolschaatsen 

Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje 
Onder voorbehoud 

vrijdag 24 dec. Vrije dag voor alle leerlingen. 

maandag t/m vrijdag 
27 dec. t/m  

7 jan. 
Kerstvakantie. 

vrijdag 21 januari 
Disco 

Onder voorbehoud 

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 

 
 

 
 

 
 



Hemel en Aarde  
 
Onze lessen van Hemel en Aarde gaan de komende weken over het onderwerp Mooi. Dat 
is een heel mooi onderwerp, want er valt veel aan te ontdekken. Echt mooie dingen raken 
je, je adem stokt, je houdt midden in een zin op, je kunt even aan niets anders denken, je 
hart smelt of je krijgt tranen in je ogen. Schoonheid maakt het leven zinvol. En het 
interessante is dat niet iedereen dezelfde dingen mooi vindt. Waar de een van 
ondersteboven raakt, dat doet een ander niet zoveel.  
 
In godsdienstige tradities wordt de schoonheid van de aarde bezongen. In de middenbouw 
lezen we samen met de kinderen het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Dat is een 
wereldberoemde tekst, in een mooie en toegankelijke vertaling, waarin hij broeder zon, zuster 
maan, broeder wind en zuster water eert. In de bovenbouw lezen we met kinderen een loflied op 
de schepping dat als Psalm 104 in de bijbel staat. En met de kleuters luisteren we naar een 
prachtige vertelling van het verhaal over Adam en Eva in het paradijs, dat duidelijk maakt dat 
iedereen mooi is zoals die van nature is.  
 
Wat maakt eigenlijk iemand tot een mooi mens? Die vraag verkennen we ook met de oudere 
kinderen. Dat kan gaan om uiterlijk vertoon, maar echte schoonheid zit vaak van binnen. Denk 
maar aan het klassieke verhaal van Belle en het Beest.   
 
Die vragen over wat een mens mooi maakt bereiden ook voor op de kerstperiode, waarin we 
vieren dat Jezus geboren is. Hierbij denken we ook aan de mensen die weinig te vieren hebben. 
Aan mensen zonder een dak boven hun hoofd. Aan mensen die in hun leven veel verdriet en pijn 
hebben. Waar licht en vrede zo ver weg lijkt. Laat ons deze mensen, dichtbij en verder weg niet 
vergeten.  
 
We zien uit naar een boeiende periode met prachtige lessen over Mooi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken. We hopen dat de maatregelen niet strenger worden 
zodat we dit jaar weer een kerstdiner kunnen organiseren. 
 
Het kerstdiner staat gepland op woensdag 22 december. Het is altijd een feest om in de klas het 
kerstfeest te vieren met een diner. Een avond waar kinderen vaak echt naar uitkijken. Hoe 
spannend is het om in je mooie kleren in het donker naar school te gaan voor een echt Kerstdiner! 
Voor het Kerstdiner vragen we u om iets te eten te maken voor in de klas van uw kind. Via de 
leerkracht van uw kind krijgt u een lijst waaruit u kunt kiezen. Natuurlijk is het ook mogelijk om een 
eigen gerecht te bedenken. Ook moeten de kinderen een eigen bord, beker en bestek meenemen 
(graag in een plastic zak met naam). 
 
Het diner is van 17.00 tot 18.30 uur. Een kwartier voor aanvang gaat de deur open. 
We maken er een feestelijke avond van! 
 
In verband met de coronamaatregelen gelden de volgende regels: 
 

- Ouders mogen niet mee naar binnen. Uw kind zal het eten dan ook zelf mee naar binnen 
moeten nemen. Wilt u daar bij de keuze van het gerecht rekening mee houden. 

- Buiten houden volwassenen 1,5m afstand van elkaar. Graag 1 ouder mee naar school voor 
het brengen en halen. Iedereen verlaat z.s.m. de schoolomgeving. 

 
Op deze manier zorgen we ervoor dat de kans groot is dat iedereen gezond en wel de kerstvakantie 
ingaat.  
 
 

 

 

 

 

 



Schoolschaatsen 

  
Het is een tijd geleden, maar dit jaar staat de ijsbaan er weer! De kinderen van de Rozenhorst zijn 
uitgenodigd om hun kunsten op het ijs te laten zien op donderdag 23 december. 
Op de ijsbaan zullen de eigen leerkracht, meester Mees en twee medewerkers van de baan 
aanwezig zijn om leuke foto’s te maken en de kinderen te vermaken. 
  
De kinderen mogen hun eigen schaatsen van thuis meenemen. Ook is het 
mogelijk om schaatsen te lenen van de ijsbaan. De kleuters mogen met hun 
schoenen de ijsbaan op.  
Let op! Handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan. Vergeet deze niet mee 
te geven. 
 
Wij hopen op een gezellige dag waarbij de kinderen lekker kunnen genieten 
van veel ijspret! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De leerkrachten van groepen 3 t/m 8  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwaliteitszorg  

In een eerder bericht (Rozenblaadje september ’21) hebben we de wijze beschreven waarop we de 

kwaliteitszorg bij ons op school uitvoeren. We beschreven hierin de 7 onderdelen die horen bij het 

onderwijsleerproces. Eén van deze onderdelen is het pedagogisch handelen van de leerkrachten.  

 

Onder pedagogisch handelen wordt het opvoeden in de praktijk verstaan. Pedagogiek is een Grieks woord en 

betekent zoveel als; 'kinderleiding'. Je leidt een kind naar de volwassenheid en doet dit met een zekere 

opvoeding die mogelijk voldoet aan alle eisen die nodig zijn om in deze maatschappij in te passen. 

 

Samen met het team hebben we omschreven wat we belangrijk vinden in ons pedagogisch handelen. Dit 

kenmerkt zich bij ons op school door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. 

We hebben ook nagedacht waarin we onszelf eventueel in willen verbeteren. Al deze punten samen hebben 

geleid tot onderstaande kwaliteitskaart.  

 

Kwaliteitskaart Pedagogisch handelen 

De leraren zorgen voor een veilige leeromgeving  De leraren creëren een klimaat waar leerlingen 
zichzelf kunnen zijn  

De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een 
respectvolle manier met elkaar omgaan 

De leraren en ouders hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid in de ondersteuning van de  
leerlingen binnen de school  

De leraren geven de leerlingen positieve 
persoonlijke aandacht  

De leraren zien de ouders als 
samenwerkingspartner gedurende de 
schoolloopbaan van de leerling  

De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de 
leerlingen  

De leraren stimuleren zelfstandig werken van 
leerlingen  

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle 
leerlingen respect (voorbeeldfunctie)  

De leraren gaan met de leerlingen, op hun eigen 
niveau, in gesprek over hun individuele 
ontwikkeling  

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle 
teamleden respect  

De leraren handelen consequent bij ongewenst 
gedrag  

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle 
ouders en externen respect 

De leraren geven de leerlingen eigenaarschap over 
hun eigen leerproces  

De leraren geven de leerlingen positieve 
persoonlijke feedback  

De leraren stellen met de groep groepsafspraken 
op 

De leraren maken weloverwogen gebruik van 
complimenten  

De leraren reflecteren met de groep op het naleven 
van de (groeps)afspraken  

De leraren laten de leerlingen ontdekken waar hun 
talenten liggen  

De leraren differentiëren in hun handelen t.o.v. elk 
individuele leerling  

De leraren laten de leerlingen gebruik maken van 
hun talenten  

De leraren spreken ook elkaars kinderen aan bij 
ongewenst gedrag  

In de loop van het schooljaar bespreken we in het team de 6 overige ontwikkelde kwaliteitskaarten; 

didactisch handelen, instructie geven, klassenmanagement, het gebruik van de leertijd, het zelfstandig 

werken en differentiatie. 

 

Als alle kaarten besproken zijn, scoort elke leerkracht de kaart(en) door een 1, 2,3 of 4 score te geven. 1 staat 

daarbij voor; dit doe ik niet/nooit en 4 staat daarbij voor dat doe ik altijd. Op deze manier hebben we een 

persoonlijke en schoolbrede nulmeting en kunnen we waar nodig ons handelen verbeteren of aanpassen.  

 

Door op deze manier te werken, werken we dagelijks en systematisch aan goed onderwijs voor uw en onze 

kinderen. 

In de loop van het schooljaar zullen we in het Rozenblaadje de andere uitgewerkte kwaliteitskaarten 

weergeven.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Charlotte  



Veiligheid voor onze leerlingen 
Het valt ons op dat van veel fietsen de verlichting niet in orde is. Zou u thuis eens de fiets(en) van 
uw kind(eren) willen nakijken en zorgen dat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer?  

 
Natuurlijk snappen wij dat niet iedereen zijn/haar kind op de fiets of lopend naar school kan 
brengen maar zou u zo vriendelijk willen zijn om uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken 
te parkeren? 
 
 
Ouderbijdrage 
Onlangs is er door de oudervereniging een betaalherinnering gestuurd voor de ouderbijdrage. 
Dit komt vanuit Wis Collect. 
Mocht u deze mail vanuit WIS Collect niet ontvangen hebben, neem dan even contact op met 
ron.vanleeuwen@rvko.nl  
Indien u het financieel niet makkelijk heeft waardoor de ouderbijdrage een groot bedrag is om te 
betalen, kunt u contact opnemen met Ron. 
Hij kan dan via het Jeugdeducatiefonds ervoor zorgen dat het betaald wordt. Dit geldt overigens 
ook voor het kampgeld voor groep 8. 
Twijfel dus niet en neem contact op met ron.vanleeuwen@rvko.nl . Uiteraard blijft dat 
vertrouwelijk tussen hem en u. 
Wij hopen dat alle overige ouders de bijdrage voldoen, zodat ook dit schooljaar weer 
onvergetelijke activiteiten voor de kinderen georganiseerd kunnen worden. 

 

 

Afscheid meester Dick 

Meester Dick 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 meester Dick besloten dat terugkeren 

niet meer gaat. Voor hem en de school een flinke aderlating. Uiteraard laten we hem niet 

zomaar gaan. Op een later moment zullen wij met het team op gepaste wijze afscheid van 

hem nemen.   

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

 

 

Start van de schooldag 
Om 8:20u gaan de schooldeuren open en om 8:30u beginnen de lessen. 
Wanneer kinderen te laat binnenkomen stoort dat de opening van de eerste les. Voor de 
kinderen zelf is het ook niet fijn om de dag zo gehaast en onrustig te starten. 
Helaas zien wij met regelmaat dat kinderen op de valreep binnenkomen 
en ook wel 5 tot 10 minuten later.  
Om ervoor te zorgen dat de kinderen ontspannen en geconcentreerd starten, is het belangrijk 
dat ze tijdig in de klas aanwezig zijn. 
Daarnaast is vaak te laat komen een vorm van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht dit te 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
Uiteraard willen we dat voorkomen en rekenen op ieders medewerking. 
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Ziek melden 
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 7:30 uur en 8:20 uur, via ons telefoonnummer 
0181-212565. 
 
Na 8:20 uur is de mogelijkheid om de telefoon te beantwoorden beperkt omdat alle deuren bezet 
zijn door de medewerkers. 
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.     
 
 
 
 
 
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 directie 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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Peuteropvang de Rozentuin in December 
 
De donkere koude maanden van het jaar zijn aangebroken. We zitten gezellig binnen bij de warme 
kachel met chocomel, spelletjes en mooie verlichting. Ook bij Peuteropvang de Rozentuin zijn de 
laatste weken van het jaar aangebroken. Daarbij kunnen we maar aan één thema werken 
natuurlijk: Het thema ‘Feest’ 
 
We gaan samen met de kinderen en Puk de kerstboom versieren, leren over het kerstfeest en oud 
en nieuw. Kerstliedjes zingen en als het mag met de Coronamaatregelen gaan we samen met de 
kleuterklas van juf Sigrid een kerstverhaal lezen. Ook gaan we heerlijk smullen van een kerstontbijt. 
Misschien maken we ook nog wel iets moois voor alle pappa’s en mamma’s maar dat is nog een 
verrassing!  
 
We kunnen niet wachten om met de peuters deze feestelijke periode te beleven! 
 
Groetjes,  
Juf Ilona, juf Sarah en juf Kaylee 
 
 
BSO Chill in December 
 
We gaan de laatste weken van het jaar 2021 in. Dat betekent Kerstmis, versieringen, lekker eten, 
de kerstboom optuigen, gezelligheid, donkere dagen, overal lichtjes, kerstmuziek, vuurwerk en met 
veel plezier het nieuwe jaar inluiden. Heb jij er ook zo'n zin in? Doe dan gezellig mee met ons en 
dan maken we er leuke dagen van!! 
 
Wat gaan we deze maand doen? Naast de vaste wekelijkse activiteiten als sporten en koken gaan 
we ons helemaal onderdompelen in de feestsferen. Samen de kerstboom opzetten en versieren, 
een adventskalender maken en ook een warme muts kan in deze koude dagen niet ontbreken. 
Verder maken we kerstballen, windlichtjes en kerstkaarten met de kinderen. Kortom we gaan 
vrolijk de laatste weken van het jaar in! 
 
Groetjes, 
Juf Simone, juf Brigitte, juf Sarah en juf Kaylee 
 
Wilt u meer informatie over BSO Chill of Peuteropvang de Rozentuin? Neem dan contact op met 
Humankind Regiokantoor Zuid-Holland telefoonnummer 010 407 4700 
 
 

 


