
 

 
 

Het Rozenblaadje 
 

Maart 2022 
 

Agenda 

maandag 14 mrt. 
Alle groepen 
Rapport 1. 

dinsdag 15 mrt. 

Groep 5a 
Excursie naar de kinderboerderij voor de les: 

Knaagdieren op de Beestenboel. 
De kinderen worden om 8:30 uur daar verwacht. 

dinsdag 15 mrt. Rapportgespreksmiddag/avond. 

woensdag 16 mrt. Rapportgespreksmiddag. 

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 21 mrt. 

Groep 6a 
Excursie naar de kinderboerderij voor de les: 

Knaagdieren op de Beestenboel. 
De groep fietst met elkaar vanaf school naar de boerderij. 

dinsdag t/m vrijdag 
22 t/m 25 

mrt. 

Inloopochtenden 
dinsdag: 1-2b – 1-2c – 5a – 6a. 

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

vrijdag: 3b – 4b – 7a – 8a. 

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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dinsdag t/m vrijdag 
19 t/m 22 

april 

Inloopochtenden 
dinsdag: 1a – 1-2d – 4b – 7-8b. 

woensdag: 1-2c – 3b – 4a. 
donderdag: 1-2b – 5a – 6a. 

vrijdag: 3a – 7a – 8a – schakelklas. 

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. 

dinsdag t/m vrijdag 
31 mei t/m  

3 juni 

Inloopochtenden. 
dinsdag: 8a – schakelklas 

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

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 

 
Hoe leg je de oorlog uit aan kinderen? Wat vertel je wél en wat niet. Eind goed al goed? 
 
De oorlog in Oekraïne geeft zorgen. Volwassenen hebben deze zorgen, maar deze zorgen komen 
ook gevraagd en ongevraagd – via bijvoorbeeld de (sociale) media- bij de kinderen terecht. 
Het niet bespreken is dan ook geen optie; alleen het Jeugdjournaal heeft al 7000 vragen per dag 
over dit onderwerp. 
Belangrijke en universele tip: ga niet liegen, ook al is het met de beste bedoelingen. Zeg 
bijvoorbeeld niet dat hier nooit iets gaat gebeuren. Het is belangrijk om een goede en betrouwbare 
gesprekspartner voor je kind te zijn. Je kunt beter praten over kansen en dat bijvoorbeeld de kans 
dat Rusland hier iets gaat doen niet heel groot is. 
 
Wacht echter niet alleen maar af tot je kind zelf naar je toe komt. Bespreek het thuis! ‘Het is 
daarbij wél van belang om een hoopvol perspectief te bieden’, aldus hoogleraar pedagogiek Micha 
de Winter in de Volkskrant. Je moet de ellende niet verdoezelen maar je moet wel praten over 
oplossingen. De diepste ellende van het conflict kan verder achterwege blijven: bij het 
Jeugdjournaal laten ze ook niet de grootste knal of verminkte slachtoffers zien.  



Probeer daarnaast ook op zoek te gaan naar nieuwsberichten over andere onderwerpen, die er 
gelukkig ook nog altijd zijn. 
De jongste kinderen praten vaak minder gemakkelijk over hoe ze zich voelen. Let bij hen goed op 
ander gedrag (ander slaapgedrag, terugtrekken of juist aanhankelijk zijn, paniekerig gedrag e.d.). 
Benoem het gedrag dat je opmerkt en vraag wat er is, zonder het daarbij in te vullen. Scheuren, 
krassen en knippen helpt voor deze jongste groep vaak goed om met stress om te gaan. 
 
Bij de bovenbouwklassen kun je ook heel goed samen het gesprek voeren over de mogelijke 
oplossingen van een dergelijk conflict. Of over aanliggende thema’s zoals vrijheid en 
verdraagzaamheid.  
Daarnaast willen kinderen vaak graag iets praktisch doen. Kijk of je iets kunt betekenen voor een 
goed doel - maar het kan ook heel eenvoudig een tekening zijn!  
 
Kijktip: het Jeugdjournaal elke werkdag om 19 uur.  
Leestip: er zijn diverse kinderboeken over vrijheid en oorlog. Zo kunnen kinderen zich goed 
verplaatsten in oorlogssituaties op een manier dat ze het begrijpen. 
 
Remon van Galen, Kwadraad Maatschappelijk Werk 
 
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-
oekraine 
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-een-oorlog 
 
 
 
Schoolverzuim/ te laat komen. 
 
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.  
Vanuit de wet op leerplicht zijn wij verplicht om het volgende verzuim te melden: 

- Vanaf drie keer te laat wordt u op de hoogte gesteld, misschien gaat uw zoon/dochter wel 
op tijd van huis en heeft u niet altijd in de gaten dat uw kind te laat op school aanwezig is. 

- Vanaf 10 x te laat komen, ook al is het maar een paar minuutjes, moeten wij daar een 
melding van maken bij de leerplichtambtenaar. 

- Afwezig zonder geldige reden: Bij drie opéénvolgende lesdagen of 16 uur in vier 
opéénvolgende lesweken. 

- Opvallend ziekteverzuim: Wanneer kinderen 4 ziekmeldingen (geen dagen) in 3 maanden 
hebben of 7 aanééngesloten dagen. Het kind en ouders worden dan opgeroepen door de 
schoolarts en desnoods doorverwezen naar leerplicht. 

 
Voor het ziekteverzuim hebben de corona regels niet geholpen. Kinderen moesten daardoor helaas 
te vaak thuisblijven. Vanaf nu moeten we het ziekteverzuim wel weer volgens de regels bekijken 
aangezien er steeds meer versoepeld is.  
Een melding doen bij leerplicht is niet fijn. Voor een kind wat teveel onderwijs mist, is het 
nog veel vervelender in zijn/haar ontwikkeling.  
Uiteraard willen we dat voorkomen en rekenen op ieders medewerking. 
 
 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine
https://www.kidsweek.nl/nieuws-voor-ouders/hoe-praat-je-met-je-kinderen-over-een-oorlog


Kwaliteitszorg: Burgerschapsonderwijs 
 
Eén van de 'lessen' die wekelijks op ons rooster staan naast rekenen en taal is Burgerschap.  
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een 
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. 
Om op een constructieve en vreedzame manier samen te kunnen leven, is het nodig dat we de 
spelregels van de samenleving kennen en delen.  
Kinderen worden niet geboren met een “democratisch gen” en krijgen niet altijd vanzelfsprekend 
kennis en respect mee voor de basiswaarden van onze samenleving.  
 
De basiswaarden van onze democratische rechtsstaat zijn: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Dit 
vraagt van ons als school dat wij onze leerlingen kennis en respect voor deze basiswaarden 
bijbrengen.  
 
We willen onze leerlingen uitdagen dagelijks met de basiswaarden te oefenen. Wij, als school zijn 
hierbij een belangrijke ontmoetingsplaats. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of 
er andere denkbeelden op nahouden, zorgt ervoor dat onze leerlingen in staat zijn een onderlinge 
verdraagzame houding te ontwikkelen.  
 
Burgerschap geven we niet alleen vorm in ons onderwijsprogramma, maar oefenen we ook in de 
praktijk. Het maakt onderdeel uit van de cultuur van de school. Ons team vervult hierin een 
voorbeeldrol.  
 
De methodes die wij op school gebruiken geven ons naast alledaagse actualiteiten, handvatten om 
gericht te oefenen. De methode Kwink bijvoorbeeld. Dit is een methode voor sociaal emotioneel 
leren, waarin burgerschapslessen aan bod komen. Blink, onze methode voor wereldoriëntatie leert 
de leerlingen om zelf na te denken en de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken.  
 
 

 

 
 
 



NL-Training:  Nederlandse taalessen in Rozenburg 
 
Sinds dit schooljaar biedt NL-training Nederlandse taallessen aan in Rozenburg. Veel anderstalige 
ouders volgen daar op dit moment al een cursus. Ze hebben nog plaats en willen bij voldoende 
aanmeldingen eventueel nog een groep starten. Heeft u interesse in het leren van de Nederlandse 
taal, vooral gericht op spreken en toepassen in praktische situaties als op school en over 
opvoedingszaken, dan kunt u zich aanmelden. Kent u iemand die geïnteresseerd is, maar geen 
kinderen op de Rozenhorst heeft, dan kunnen zij zich aanmelden via het adres op de flyer. 
De flyer is in een bijlage toegevoegd. 
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op via e-mail of het 
contactformulier met: 
nicoline.vangiels@rvko.nl 
Nicole Bongers 
Leerkracht Schakelklas 
 
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? 
 
Stepjes 
 
De dagen lengen, het wordt weer mooi weer en dat merken we ook aan de kinderen die 
enthousiast naar school komen.  
De nieuwste rage is de step, steeds meer kinderen komen op hun stepje naar school.  
Bij de in-uitgangen van de school staan steeds meer stepjes geparkeerd. Dit belemmerd de 
uitgangen in geval van nood. De nooduitgangen moeten vrij zijn dus vragen wij van u om de stepjes 
van uw kind in het fietsenhok te parkeren. 

 
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.     
 
 
 
 
 

mailto:nicoline.vangiels@rvko.nl


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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