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Januari 2022
Kerst en oud en nieuw, liggen alweer een tijdje achter ons. Het is tijd om vooruit te kijken.
We wensen eenieder een mooi, gezond, uitdagend en leerzaam jaar toe.
Het is met het hoge aantal positief geteste personen in heel Nederland te vroeg om versoepelingen
voor onze school te verwachten. Daarom moeten we wederom de disco en kijkmiddag uitstellen. In
de agenda staan leuke excursies voor diverse groepen gepland maar wij kunnen niet anders, net als
iedereen geduldig afwachten of dat ook door kan gaan.
Jammer, maar het is niet anders.
Wel zien we de klassen weer vol zitten met enthousiaste leerlingen en leerkrachten. De sfeer in de
groepen is prettig en ondertussen wordt er een heleboel nieuws bijgeleerd.
De komende periode gaan we ons richten op het doorzetten van deze goede sfeer maar ook op
afname van de tussentijdse Cito toetsen. Deze worden eind januari begin februari afgenomen.
Woordenschatonderwijs kleuters
De kleuters gaan aan de slag met de invoer van een nieuwe methode voor woordenschat
uitbreiding. Deze methode biedt aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen
op een natuurlijke en speelse manier uit te breiden. In alle vakken en bij alle lessen hebben de
kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Woordenschat is de basis om mee te
kunnen doen, om mee te kunnen praten en om mee te kunnen denken. De methode biedt
woordkaarten, woordwebben en praatplaten.

Plantenbakken kleuterplein
Op het kleuterplein zijn de werkzaamheden begonnen voor het plaatsen van plantenbakken. Hier
zal een leuke ontdektuin aangelegd worden met behulp van meester Hans (natuurles).

Naschools aanbod, Vakmanstad.
Gelukkig is het naschoolse aanbod voor de groepen 3 t/m 8 wel opgestart.
Er worden lessen aikido, techniek, yoga en natuur gegeven.

Ouderbijdrage
Voor de vakantie is er door de oudervereniging een betaalherinnering gestuurd voor de
ouderbijdrage aan ouders die nog niet betaald hebben. 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 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. Zo hebben we al Sinterklaas en het
kerstontbijt georganiseerd. De verwachting is dat we ook dit schooljaar gewoon weer op schoolreis
gaan, Pasen vieren etc. Voor deze activiteiten hebben we wel de inkomsten van de ouderbijdrage
nodig. Alvast bedankt.
Namens het team een hartelijke groet,
Ron en Charlotte
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Disco
Onder voorbehoud
Kijkmiddag.
Voorleesontbijt.
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.
Koffieochtend voor ouders.
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.
Koffieochtend voor ouders.
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.
Paasviering.
Goede Vrijdag – Pasen.
Meivakantie.
Groepen 1 - 2
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Op de filmset.
Locatie: Op school.
Hemelvaart.
Tweede Pinksterdag.
Koffieochtend voor ouders.
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Alle groepen
Rapport 2.
Rapportgespreksmiddag.
Rapportgespreksmiddag/avond.
Vrije dag voor de groepen 8.
Extra vrije dag voor alle leerlingen.
Zomervakantie.
Eerste schooldag 2022 - 2023

Levensbeschouwing
Grenzen zijn er in alle soorten en maten. Je kunt over de grens naar een ander land, waar het er
anders uitziet en ruikt dan hier. Je kunt over iemands grenzen heen gaan. En er zijn grensgevallen:
iets is niet per se goed of slecht. Grens wordt de komende periode het onderwerp van onze lessen
levensbeschouwing.
Een grens markeert vaak een plaats: de grens tussen landen, een deur die dichtgaat, het hekje van
de tuin, de veelbesproken muur tussen de VS en Mexico. Aan de ene kant beschermt zo’n grens.
Het zorgt ervoor dat wij aan de ene kant van de grens bij elkaar horen, in dit land of in deze kamer.
Hier, op deze plek, zijn we op elkaar aangewezen.
Aan de andere kant sluit de grens mensen buiten. Door de grens ontstaat er hier en daar, wij en zij.
Dat is soms prettig en soms lastig. Met de kinderen verkennen we deze grenzen, wat ze doen en
hoe dat voelt.
In levensbeschouwing gaat het vaak over het doorbreken van grenzen. Soms breekt iets van het
goddelijke door in onze menselijke wereld. Het kan een ander licht werpen op wat we bijna als
vanzelf redelijk en normaal vinden.
We vertellen bijvoorbeeld Bijbelverhalen waarin zoiets bijzonders gebeurt, zoals het verhaal over
Mozes die op het eind van zijn leven uitkijkt over het beloofde land, waarnaar hij zijn hele leven op
weg is geweest. Of het verhaal dat door Jezus wordt verteld over de Samaritaan, die geholpen
wordt door iemand van wie je het misschien het minst verwacht.
Er zijn veel mythologische figuren die tot de verbeelding spreken omdat het grensgevallen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de Centaur, die half mens en half paard is. Of aan Prometheus uit de Griekse
godenwereld, die half god en half mens is. Of een zeemeermin, die half vrouw en half vis is. In de
lessen verkennen kinderen hoe het zou zijn om zo’n grensgeval te zijn. Zo raken ze misschien een
beetje vertrouwd met het idee dat het interessant kan zijn om grenzen te doorbreken.
Grens is een interessant onderwerp, waar veel aan te onderzoeken en te beleven valt. We hebben
er onbegrensd veel zin in!

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?

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.

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.

Peuteropvang de Rozentuin in Januari
Hatsjoe!
“Gezondheid”
Oh jee Puk is ziek. Wat nu? Misschien moet Puk naar de dokter?
Het thema op de POV is de komende 6 weken “Hatsjoe”
Samen met de kinderen gaan we kijken of we Puk kunnen helpen. Is hij ziek? Moet hij naar de
dokter? En wat doet de dokter allemaal als je ziek bent? We gaan leren over gezond eten en
drinken, we gaan kijken wat de dokter allemaal gebruikt om je beter te maken en er komt een
medewerker van het CJG om te vertellen over de 3-jaarscontrole. Wat is een weegschaal, hoe lang
ben je en we doen de ogentest.
Hopelijk blijft iedereen in deze periode van Corona en griep gezond en kunnen we alle kinderen op
de POV blijven verwelkomen. Wij hebben er zin in!
Groetjes,
Juf Ilona, juf Sarah en juf Kaylee

BSO Chill in Januari
Na een extra lange kerstvakantie, lockdown en noodopvang zijn de scholen en de BSO gelukkig
weer ‘normaal’ open. We zijn blij alle kinderen weer te zien en op te vangen. In de kerstvakantie
hebben we de BSO flink opgeruimd en heringericht om het een nog leukere plek te maken voor de
kids.
Brrr wat koud; Winter is het thema deze maand. Tijdens de vaste activiteiten als koken en sporten
komt het thema terug. We gaan o.a. sneeuwpoppen pudding maken en iets lekkers voor de vogels
koken in plaats van voor onszelf. Verder gaan we met de kinderen winterknutsels maken. Van
sneeuwpoppen tot ijspegels en van ijskristallen tot ijsberenmaskers we dompelen ons helemaal
onder in de winterpret.
Is er buiten geen sneeuw en ijs? Dan maken we die toch zelf!
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

