
 

 
 

Het Rozenblaadje 
februari 2022 

 
Agenda 

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. 

vrijdag 25 feb. 
Alle groepen 

Feest op de Rozenhorst 
Verdere 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. 

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. 
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vrijdag t/m maandag 
15 t/m 18 

apr. 
Goede Vrijdag – Pasen. 

woensdag 20 april 
Groepen 8 

Centrale eindtoets.  

donderdag 21 april 
Groepen 8 

Centrale eindtoets.  

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 

Kwaliteitsonderzoek 

Voldoet de Rozenhorst aan uw verwachtingen?  
Wat gaat goed en wat kan beter?  
Voor ons is het erg belangrijk om uw mening over een aantal zaken te weten zodat wij voortdurend 
alert kunnen blijven op de kwaliteit van ons onderwijs.  
Via de mail heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek. Tot 
nu toe hebben zo'n 35 ouders hun mening gegeven. Om conclusies aan het onderzoek te kunnen 
verbinden is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders het onderzoek invullen.  
Het invullen van de vragenlijst kan tot vrijdag 4 februari 2022.  
Alvast bedankt voor uw input. 
Zodra we voldoende uitslagen binnen hebben ontvangt u van ons een terugkoppeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Charlotte Groeneveld 
Adjunct-directeur  

 
 



Op vrijdag 25 februari is het feest op de Rozenhorst! 

We vieren op deze dag de verjaardagen van alle juffen en meesters van de 

Rozenhorst. Ook vieren wij Carnaval! De kinderen mogen feestelijk naar 

school komen. Denk hierbij aan verkleedkleren of je mooiste outfit.  

Wie jarig is trakteert… dus zorgen de leerkrachten deze dag voor een 

traktatie. De kinderen hoeven geen tussendoortje mee te nemen. Een lunchpakketje is deze dag 

wel nodig.  

 

 

 
 
 
 
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? 
U kunt deze gegevens aanpassen in uw instellingen van de social schools app. 
Deze gegevens worden echter niet vanzelf in het leerlingvolgsysteem 
aangepast.  
Geef dit daarom a.u.b. ook door via de mail aan** trudy.vaneck@rvko.nl** 
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens en die van uw kind dan up to date zijn. 
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