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Agenda
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donderdag

14 apr.

dinsdag t/m vrijdag

19 t/m 22
april

vrijdag t/m maandag
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20 april
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21 april

Alle groepen
Deze week maken we in elke groep twee
Palmpasenstokken.
Informatieochtend Thema: Opvoeden en zo…..
In samenwerking met Remon van Galen SMW
(Schoolmaatschappelijk werk) en het Centrum Jeugd en
gezin (CJG) wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor
de ouders over het thema Opvoeden en zo.....
(omgaan met sociale media en alle andere vraagstukken.)
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via het
maatschappelijk werk zelf, stuur dan even een mail naar
l.ripson@kwadraad.nl
Vandaag worden de Palmpasenstokken door een klein
groepje kinderen per klas weggebracht naar mensen die
een lichtpuntje kunnen gebruiken.
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.
Alle groepen
Paas High Tea.
Verdere informatie elders in dit Rozenblaadje
Inloopochtenden
dinsdag: 1a – 1-2d – 4b – 7-8b.
woensdag: 1-2c – 3b – 4a.
donderdag: 1-2b – 5a – 6a.
vrijdag: 3a – 7a – 8a – schakelklas.
Goede Vrijdag – Pasen.
Groepen 8
Centrale eindtoets.
Groepen 8
Centrale eindtoets.
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3 juni
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27 juni
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donderdag

29 juni
30 juni

woensdag

6 juli

Meivakantie.
Groepen 1 - 2
In het kader van het Cultuurtraject:
Activiteit: Op de filmset.
Locatie: Op school.
Informatieochtend Thema: Gezondheid en Sport.
In samenwerking met Remon van Galen SMW
(Schoolmaatschappelijk werk) wordt er een bijeenkomst
georganiseerd voor de ouders over het thema,
Gezondheid en Sport
Graag aanmelden via Social schools.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via het
maatschappelijk werk zelf, stuur dan even een mail naar
l.ripson@kwadraad.nl
Groepen 8
Schoolkamp
Bestemming: Het Kuijpershoefke in Loon op Zand.
Hemelvaart.
Informatieochtend Thema: Welzijn, wat is er te doen op
het dorp?
In samenwerking met Remon van Galen SMW
(Schoolmaatschappelijk werk) en DIA Rozenburg wordt er
een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders over het
thema Welzijn, Wat is er te doen op het dorp?
Graag aanmelden via Social schools.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via het
maatschappelijk werk zelf, stuur dan even een mail naar
l.ripson@kwadraad.nl
Disco
Groepen 1 t/m 4 van 18:00 uur tot 19:00 uur
Groepen 5 t/m 8 - schakelklas van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Verdere informatie volgt.
Inloopochtenden.
dinsdag: 8a – schakelklas
woensdag: 1a – 1-2b – 4b – 6a.
donderdag: 1-2d – 3a – 4a – 7a.
vrijdag: 1-2c – 3b – 5a – 6-8b.
Tweede Pinksterdag.
Koffieochtend voor ouders.
Groepen 1 t/m 7 en de Schakelklas.
Schoolreisje
Verdere informatie volgt
Alle groepen
Rapport 2.
Rapportgespreksmiddag.
Rapportgespreksmiddag/avond.
Informatieochtend Thema: Financiën
In samenwerking met Remon van Galen SMW
(Schoolmaatschappelijk werk) en Wijkteam wordt er een
bijeenkomst georganiseerd voor de ouders over het

donderdag
vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag

7 juli
8 juli
11 juli t/m
19 aug.
22 aug.

thema, Financiën.
Welke mogelijkheden zijn er? Regelingen/minima etc.
Graag aanmelden via Social schools.
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via het
maatschappelijk werk zelf, stuur dan even een mail naar
l.ripson@kwadraad.nl
Vrije dag voor de groepen 8.
Extra vrije dag voor alle leerlingen.
Zomervakantie.
Eerste schooldag 2022 - 2023

Tranen, zoute druppels.
Onze lessen levensbeschouwing gaan de komende weken over Traan. Eigenlijk zijn tranen rare
dingen. Druppels die uit je ooghoeken stromen, over je wangen biggelen en zout op je lippen
vallen. Je kunt er niet zoveel aan doen, ze zijn er gewoon en het is vaak heerlijk om eraan toe te
geven en ze de vrije loop te laten. Kinderen huilen meestal ook makkelijk en snel. Tegelijkertijd zijn
tranen sterke uitingen van gevoelens. Niet alleen van verdriet, maar ook van ontroering of
blijdschap.
Huilen is niet iets ergs, niet iets goeds of iets slechts, niet iets voor kleintjes, niet iets dat zo snel
mogelijk voorbij moet zijn, niet iets dat te lang of te kort kan duren. Tranen zijn er gewoon, als ze
komen kun je ze niet tegenhouden en het is klaar als het klaar is. Het is mooi om stil te staan bij
wat er dan eigenlijk gebeurt en hoe het voelt.
Tranen en troost zijn heel direct met elkaar verbonden. In de lessenseries van alle bouwen
besteden we uitgebreide aandacht aan gevoelens en troost. We nodigen kinderen uit om daar
verschillende aspecten aan te ontdekken, bijvoorbeeld door te bedenken hoe het is om getroost te
worden en zelf te troosten.
Tranen zijn zo universeel dat er in culturen en godsdiensten over de hele wereld en van alle tijden
verhalen en rituelen zijn. Misschien kent u het verhaal over de god Shiva, die naar het leven van
mensen keek en tranen van verdriet liet stromen op aarde. Van de gestolde tranen, rudraksha,
maken mensen gebedssnoeren.
Joodse families houden elk jaar de seidermaaltijd, waarin zoute en bittere smaken de boventoon
voeren. Zo houden ze de tranen in herinnering die vloeiden tijdens de slavernij en de uittocht uit
de slavernij in Egypte.
Qi Gong is een Chinese traditie waarin het leven gezien wordt als stromen van energie die langs
meridianen in je lijf lopen. Tranen horen daarbij en zijn onderdeel van die stromende
levensenergie.
De komende weken leven we ook toe naar Pasen, het feest rond het overlijden van Jezus en de
opstanding. Ook in het paasverhaal vloeien tranen. Tegelijkertijd is het een kleurrijke en levendige
viering van het leven.
We hopen met de kinderen op een gevoelige manier stil te staan bij wat tranen zijn. Het gaat niet
alleen om verdriet, maar ook om troost, ontroering, blijdschap, opluchting en energie. Eigenlijk om
het leven zelf.
Vieren
Samen vieren, het kan en mag weer en wel op donderdag 14 april. Het thema van de paasviering is
dit jaar: 'door je tranen heen'. Met elkaar vieren we het leven en zoeken het licht.
Namens het team, Juf Charlotte

Paas High Tea
Op donderdag 14 april vieren we op school Pasen. Naast de paasviering, willen we dit jaar een Paas
High Tea organiseren. Het lijkt ons leuk als u samen met uw kind iets lekkers maakt voor de eigen
klas van uw zoon/dochter.
De High Tea zal de lunch gaan vervangen. Zowel hartige als zoete hapjes zijn welkom. Hiervoor is
een lijst met hapjes gemaakt met ideeën voor wat u zou kunnen meenemen. Natuurlijk bent u ook
vrij om zelf iets leuks te bedenken. Op Social Schools zal de leerkracht de intekenlijst plaatsen,
waaronder u kunt reageren met wat u mee zou willen geven. Drinken wordt door de
Oudervereniging verzorgd en is dus niet nodig. Mocht u iets hebben wat kort van tevoren gemaakt
moet worden of tot die tijd gekoeld moet blijven, mag het ook tussen 12:00-12:15u op school
gebracht worden.
Wilt u uw kind uiterlijk dinsdag 12 april alvast een bord, beker en bestek in een plastic zak voorzien
van naam meegeven?
Natuurlijk mogen de kinderen op hun Paasbest naar school toe komen!

Informeren bij Corona
Landelijk worden de Corona maatregelen verder afgeschaald.
Ook wij zien de besmettingen gelukkig achteruit gaan. Laten we hopen dat dit zo blijft en het echt
een stukje geschiedenis gaat worden.
Vanaf nu gaan we niet meer bij iedere besmetting de hele klas informeren. Dat doen we alleen nog
als er sprake is van meerdere besmettingen in de klas.
Voorlopig blijft landelijk het testbeleid om bij milde klachten een zelftest te doen. Kinderen en
personeel met milde klachten mogen naar school komen met een negatieve zelftest. Kinderen en
personeel met een positieve zelftest gaan voor minimaal 5 dagen in quarantaine en mogen mits ze
zo goed als klachtenvrij zijn op dag 6 weer naar school.
Wij hopen dat iedereen zich hieraan houdt. We voorkomen dan grote uitbraken waardoor kinderen
wederom teveel onderwijs moeten missen.
Ouders die het financieel niet breed hebben kunnen een zelftest via school krijgen.

Kunt u hulp gebruiken?
Zou uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo willen of aan theater doen
maar is er thuis te weinig geld?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Ze zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als u als gevolg van de coronacrisis
geldzorgen hebt. Ze betalen voor kinderen de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen
zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
Hoe werkt het?
1. Voetbal - Kies een club - Jeugdfonds Sport & Cultuur. De aanvraag voor een bijdrage wordt
gedaan door een intermediair.
Dit zijn bij ons op school Remon van Galen (schoolmaatschappelijk werk) en juf Suzanne
(groep 1/2c).
r.vangalen@kwadraad.nl
suzanne.dopper@rvko.nl
2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag;
3. U hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
4. Na goedkeuring kun u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere
organisatie waar uw kind op les wil;
5. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de
sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen geld.

VACATURE
Gezocht enthousiaste ouders/verzorgers die de Oudervereniging
willen komen versterken.
Wil je graag wat dichter bij de basisschool van je kind(eren) ’staan’?
Zie je graag blije kinderen?
Heb je eens in de zoveel weken tijd om een avond te vergaderen
Wil je bij een van de activiteiten helpen?
Dan is de Oudervereniging van De Rozenhorst op zoek naar jou!
Wij stellen geen hoge eisen. Je bent handig en flexibel, hebt nieuwe ideeën, bent een
aanpakker en je beschikt over een gezonde dosis humor. Het ‘werk’ voor de OR is gezellig,
veelzijdig en afwisselend in een enthousiast team.
De Oudervereniging
Als oudervereniging van De Rozenhorst vertegenwoordigen wij de ouders en ondersteunen
we de school bij organisatie en uitvoer van allerhande activiteiten. Daarnaast ondernemen
we zelf leuke initiatieven die wij relevant achten.
Ieder jaar organiseren we voor alle kinderen leuke activiteiten zoals: disco, Pasen,
schoolreis, eindejaaractiviteit, playbackshow, voorleesontbijt, Sinterklaas, kerstviering en
ondersteuning schoolfotograaf. Dat klinkt als een hele waslijst, maar we verdelen de taken!
De Oudervereniging telt momenteel 8 leden We vergaderen ongeveer 6x per jaar ’s avonds
op school. Daarnaast zijn we in duo’s de organisator van een van de activiteiten.
Ben jij zo’n betrokken ouder die deze taak op zich wil nemen en voel je wat voor deze
uitdaging, laat het ons weten!
Mail dit dan naar penningmeesterovrozenhorst@live.nl. Wij kijken uit naar je reactie!
Mocht je eerst meer willen weten over wat de rollen precies inhouden, over de
Oudervereniging in het algemeen dan kan je contact opnemen met Brenda Terstegge of
Tycho Birsak via penningmeesterovrozenhorst@live.nl
Met vriendelijke groeten,
De Oudervereniging RKBS De Rozenhorst

Peuteropvang de Rozentuin – Thema Voorjaar en de Kinderboerderij
Het voorjaar is een tijd van nieuw begin. De bolletjes komen tevoorschijn,
vogels bouwen druk aan hun nesten en de eerste lammetjes worden geboren.
Een heerlijke periode van het jaar waarbij we lekker veel naar buiten gaan om
te genieten van de natuur.
Samen met de kinderen gaan we buiten kijken welke bloemen en planten er
groeien, welke kleuren hebben ze, zijn ze groot of klein en misschien ruiken ze
wel lekker? Verder gaan we het hebben over verschillende boerderijdieren. De
koe, het varken, het schaap en de kip komen aan bod. Deze dieren gaan we ook
bekijken, want we mogen eindelijk na 2 jaar corona weer op stap en dat gaan
we doen met een uitje naar de kinderboerderij!
Groetjes,
Juf Ilona, juf Sarah en juf Kaylee

BSO Chill – Natuur enzo…
Dit worden NATUURlijk fantastische weken. We gaan namelijk op avontuur!
Met onze voeten in het gras of in de modder ontdekken en leren we allerlei
verschillende dingen over de natuur om ons heen en beleven we buiten. Zorg
voor de natuur en zie wat hier allemaal te doen is. Klaar om een frisse neus te
halen?!
Wat gaan we deze maand doen? Naast de vaste wekelijkse activiteiten als
sporten en koken gaan we zoveel mogelijk naar buiten. We gaan de natuur in
op zoek naar alles wat er leeft van insecten en dieren tot bomen en bloemen.
De spullen die we vinden gaan we gebruiken voor onze activiteiten. We maken
insectenhotels, drogen bloemen, gaan compost maken en natuurlijk ook zaaien.
Welke bloemen en planten zou jij graag willen laten groeien?
Als laatste besteden we deze maand ook aandacht aan Pasen en
Koningsdag/Koningsspelen. De eieren staan klaar om geverfd te worden. Hebben
jullie het koningsspelenlied ‘Fit top 10’ van Kinderen voor Kinderen al
geluisterd? Wij gaan het dansje en liedje volop oefenen zodat we klaar zijn voor
het grote oranje feest.
Groetjes,
juf Brigitte, juf Sarah, juf Suzanne 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

MudmaniacsRun
Dit jaar organiseert Humankind voor de zesde keer de succesvolle
MudmaniacsRun!
De MudmaniacsRun is het modderigste obstakelrun-parcours voor
kinderen en hun ouders met een lengte van ongeveer 2 KM ( meerdere
rondes lopen mag uiteraard!) en 25 uitdagende obstakels.
Humankind nodigt u uit om actief deel te nemen aan dit spektakel!
De MudmaniacsRun vindt plaats op zaterdag 25 juni a.s. van 09.30 – 14.00
uur bij Outdoor Valley in Bergschenhoek.
Deelname is geheel gratis!
Alle kinderen zijn met hun vriendjes en vriendinnetjes, én ouders, opa’s
en oma’s en ooms en tantes van harte welkom bij dit grootste en
modderigste event voor kinderen van het land.
Het aanmeldformulier treft u aan onder deze link:
Of stuur ons een mailtje: mudmaniacs@humankind.nl
Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina via:
www.facebook.com/mudmaniacsrun of stuur ons een mailtje:
mudmaniacs@humankind.nl
Wij zien uw kind(eren), liefst natuurlijk samen met u, graag aan de
start verschijnen!
Met modderige groet,
Het Mudmaniacs Team
Humankind

Zie bijlage voor meer informatie

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.
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.

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.

Datum
Woensdag 6 april 2022
Tijd
14.30 – 17.00 uur
Locatie
Cruyff Court Rozenburg
Laan van Nieuw Rozenburg

Feestelijke opening
Cruyff Court in Rozenburg
Op woensdag 6 april 2022 vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom
op het Cruyff Court aan de Laan van Nieuw Rozenburg voor het
bijwonen van de officiële ingebruikneming van het Cruyff Court.
De gemeente Rotterdam en de Johan Cruyff Foundation willen met
het Cruyff Court kinderen in Rozenburg een goede en veilige plek in
de buurt geven om te sporten. Kinderen leren er om samen te
werken, vriendschappen te sluiten, voor zichzelf en voor anderen op
te komen, te winnen en te verliezen. Het Cruyff Court is er ook voor
jongeren, ouders en ouderen. Het is bedoeld om te ontmoeten en te
bewegen en onderling te verbinden. Een Cruyff Court is dus meer
dan een voetbalveldje. Het Cruyff Court is voor de hele wijk!
De openingsmiddag is gevuld met verschillende sport en spel
activiteiten zoals voetbal, handbal en basketbal voor de kinderen.
De officiële handeling wordt verricht door wethouder Christine
Eskes (volksgezondheid, zorg, ouderen en sport).
Inloop officiële handeling 14.30 uur
Opening 15.00-15:30 uur
De activiteiten voor de jeugd zijn van 14:30-17:00 uur
U kunt zich voor het officiële gedeelte aanmelden (t/m 4 april) via
GebiedRozenburg@rotterdam.nl

