
 

 
 

Het Rozenblaadje 
 

mei 2022 
Agenda 

 

woensdag 11 mei 

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 

donderdag 12 mei 

Groep 1-2b 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les 

“Kleine beestjes op de Beestenboel” 
De kinderen kunnen tussen 8:20 uur en 8:30 uur naar de 
boerderij gebracht worden. Rond 11:00 uur is de groep 

weer terug op school. 

dinsdag 17 mei 

Groep 1a 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les 

“Kleine beestjes op de Beestenboel” 
De kinderen moeten om 8:45 uur bij de boerderij zijn. 

Meer informatie staat op Social schools. 

dinsdag 17 mei 

Groep 1-2d 
Excursie naar kinderboerderij de Beestenboel voor de les 

“Kleine beestjes op de Beestenboel” 
De excursie is van 13:00 uur tot 14:15 uur. 

De kinderen kunnen daar om 14:15 uur opgehaald 
worden. 

maandag t/m vrijdag 
16 t/m 20 

mei 

Groepen 8 
Schoolkamp 

Bestemming: Het Kuijpershoefke in Loon op Zand. 

donderdag t/m vrijdag 
26 t/m 27 

mei 
Hemelvaart. 

woensdag 1 juni 

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 

Jan Tooropstraat 1-5 
3181 HE Rozenburg 
0181-212565 
directie@rozenhorst.nl 
 
Op www.rozenhorst.nl vindt 
u deze nieuwsbrief ook terug 
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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 

vrijdag 3 juni 

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. 

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. 

vrijdag 17 juni 
Groepen 1 t/m 7 en de Schakelklas. 

Schoolreisje 
Verdere informatie volgt 

maandag 27 juni 
Alle groepen 
Rapport 2. 

woensdag 29 juni Rapportgespreksmiddag. 

donderdag 30 juni Rapportgespreksmiddag/avond. 

woensdag 6 juli 

Informatieochtend Thema: Financiën 
In samenwerking met Remon van Galen SMW 

(Schoolmaatschappelijk werk) en Wijkteam wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd voor de ouders over het 

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 

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 

dinsdag 4 okt. Schoolfotograaf 

woensdag 5 okt. Schoolfotograaf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:l.ripson@kwadraad.nl
mailto:l.ripson@kwadraad.nl


Vragenlijst (sociale) veiligheid 

 

Afgelopen februari heeft de RVKO vragenlijsten uitgezet onder ouders, leerlingen en het team van 

de Rozenhorst. Deze vragenlijsten hadden betrekking op de (sociale) veiligheid.  

We nemen u graag mee in onze bevindingen van de uitslag van de vragenlijst.  

 

Iedere mening telt en is voor ons belangrijk. Soms staan meningen haaks op elkaar. Dat mag en 

geeft ons inzicht in zaken die voor ons soms wat meer vanzelfsprekend zijn geworden met een 

frisse blik te kunnen bekijken.  

 

Rapportcijfers 

 
Wij zijn zeer tevreden met onze rapportcijfers. Bovenstaand ziet u het vergelijk met 2018-2019. 

Ouders beoordelen ons met van een 8,1. Het team geeft de school een 8,0, de leerlingen 

waarderen ons ook met een 8,1.  

We zijn erg trots op dit resultaat. Gezien de Corona periode met de regelmatige afwezigheid van 

leerkrachten en leerlingen hebben we een mooie en ruime voldoende van alle betrokkenen 

gekregen. 

 

Er is u, naast het geven van een rapportcijfer, ook gevraagd om stellingen te beantwoorden.  

Hieronder ziet u de onderwerpen en de uitslagen.  



 
We zien dat u ons hetzelfde of hoger beoordeelt heeft op bovenstaande onderdelen. Opvallend 

binnen het onderwijsleerproces is een stijging in de score op de stelling: leerlingen leren voldoende 

op deze school. Binnen de communicatie zien we ook een stijging van 0,5 op de stelling: de 

informatie die ouders krijgen over wat er op school gebeurt is goed.  

    

Opmerkingen 

Naast het geven van een rapportcijfer voor de school was er ook een mogelijkheid om toe te 

lichten waarom er voor een bepaald cijfer gekozen is en welke verbeterpunten u, de leerlingen of 

het team nog wilden aangeven.  

 

We scoren al met al goed op onze sociale veiligheid. Leerlingen gaven echter wel aan dat ze het 

schoolplein niet uitdagend genoeg vinden. Enkele leerlingen uit groep 8 hebben er inmiddels voor 

gezorgd dat er een basketbalnet is opgehangen. Ook viel het op dat enkele leerlingen aangeven 

gepest te worden. Elk kind dat dit gevoel heeft is er 1 teveel. Juf Natascha, zij is onze anti-

pestcoördinator, gaat n.a.v. deze opmerkingen met het team en de leerlingen in gesprek om te 

kijken wat we hier naast het geven van de lessen Kwink, onze sociaal emotionele methode, nog 

meer of wat we anders kunnen doen.   

 

Naast de opmerkingen over wat leerlingen niet zo leuk vinden aan de school, hebben ze ook 

aangegeven wat ze goed vinden aan de school: de lieve juffen en meesters, het Skillslab en de 

lessen die hier gegeven worden, het samenwerken bij de Blink lessen en de fijne klas.  

 

 

 

 



Enkele ouders geven ter verbetering aan dat we het online lesgeven tijdens de lockdowns anders 
aan hadden kunnen pakken. We hopen dit uiteraard niet meer mee te maken, maar nemen deze 
opmerkingen mee, mocht het ooit nodig zijn.  
Daarnaast komt enkele keren de communicatie en het eenduidiger communiceren naar voren en 

het missen van contact met de leerkracht. Ook wij hebben het contact met u gemist in de 

afgelopen tijd en we hopen dat we elkaar weer makkelijk weten te vinden in het schoolgebouw nu 

dit weer mogelijk is. Het continurooster wordt door velen als zeer prettig ervaren evenals het 

gebruik van de social schools app.  

De Rozenhorst zijn we met elkaar; u als ouders, leerlingen en team samen. We willen allemaal het 
beste voor 'onze' kinderen, we hebben elkaar hierbij nodig. We hopen dat we nu de corona 
maatregelen verdwenen zijn, u zich weer welkom voelt binnen de school en bij de leerkracht. Dat 
als u iets wilt bespreken met de leerkracht, en andersom, jullie elkaar goed weten te vinden. 
 

De leerkrachten hebben ook opmerkingen en verbeterpunten aangegeven. Daarbij komt het (nog) 

meer willen differentiëren binnen niveauverschillen van leerlingen naar voren. Zeker ook voor de 

leerlingen die meer aankunnen. Daarnaast wil het team, hun eigen leerkrachtvaardigheden nog 

verder ontwikkelen.  

 

Komend schooljaar en lopend schooljaar 

De opmerkingen en verbeterpunten die gemaakt zijn nemen we mee in het maken van onze 

plannen voor het nieuwe schooljaar. Uiteraard wel binnen wat haalbaar is.  

 

Dit schooljaar gaan we in elk geval nog aan de slag met het leren leren van leerlingen. Het geven 

van feedback en het stimuleren van leesbeleving en leesplezier.  

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, of als u ergens ontevreden over bent, dan hopen we dat u ons 

weet te vinden. De deur staat altijd open. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ron van Leeuwen en Charlotte Groeneveld  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Werken in het onderwijs 
 
Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding, en wil je graag in het onderwijs werken? Dat kan met 
het Zij-instroomtraject van RVKO! 
 
Wij organiseren dit traject sinds 2010 op onze 67 basisscholen. Een traject waarin je onder 
persoonlijke begeleiding wordt opgeleid tot bevoegd leerkracht. In september 2022 start een 
nieuwe lichting zij-instromers de twee jaar durende opleidingsperiode. De opleiding volg je op de 
Thomas More Hogeschool in Rotterdam. 
 
Wil je meer weten over dit traject? Bekijk dan onze website www.zij-instroom.nl voor meer 
informatie. 
 
Jeugdeducatiefonds 
 
Sinds vorig jaar werken wij als school samen met het Jeugdeducatiefonds. 
Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt kinderen in Nederland die opgroeien in gezinnen met 
beperkte financiële mogelijkheden. 
Ook in Rozenburg zijn er steeds meer gezinnen die iedere maand enorm hun best moeten doen om 
rond te komen. 
Wanneer u iedere maand moeite heeft om financieel rond te komen, snappen wij dat het betalen 
van het kamp in groep 8 en het schoolreisje voor uw kind(eren) niet makkelijk is. 
Maar denk ook aan: 

- het kopen van een Chromebook of laptop zodat uw kind(eren) thuis schoolwerk kunnen 
maken of oefenen 

- computersoftware aanschaffen om thuis extra te oefenen 
- het aanleggen van goed werkend internet 
- een bureau/ werkplek voor thuis aanschaffen 
- een fiets aanschaffen zodat de kinderen naar school kunnen fietsen 
- speciale therapieën volgen die de ziektekostenverzekering niet dekt 
- kleding- of voedselbonnen 

 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Wij helpen u graag. Om een aanvraag te doen, maakt u een 
afspraak met de directie. 
Zij helpen u verder. Uiteraard blijft dat vertrouwelijk en anoniem. 
Als school gebruiken wij het educatiefonds ook voor groepsactiviteiten taal, lezen en brede 
vorming. 
Wij zijn blij dat we deze mogelijkheid hebben en hopen dat ouders er gebruik van maken indien ze 
het financieel niet breed hebben. 
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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. Maar voor een kind dat teveel onderwijs mist, is 
het nog veel vervelender voor 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 2022/2023,  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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Peuteropvang de Rozentuin – Thema ik en mijn Familie 

 
Wat is familie? Welke mensen horen er bij mijn familie? Iedere familie is anders, wij gaan 
samen met de kinderen ontdekken hoe hun familie eruit ziet. Heeft iedereen een mamma 
of een pappa? Zijn er kinderen met broertjes en zusjes of ben je het enige kind? Met elkaar 
gaan we onderzoeken hoe alle families eruit zien en wie er allemaal bij horen. 
 
De komende weken gaan we leren wie er allemaal bij de familie horen. Daarnaast gaan we 
praten over jong en oud, de verschillende familieleden en hoe je samen met je familie 
leeft.  
Ook vieren we binnen dit thema opa en oma dag. Op deze dag mogen opa en oma 
langskomen op de peuteropvang en gaan we gezellig met zijn allen iets leuks doen!  
 
Groetjes,  
Juf Ilona, juf Sarah en juf Kaylee 
 
 
BSO Chill – Dit ben ik! 

 

Terug van vakantie en we hebben meteen een SUPER leuk thema voor de boeg. We gaan 
onszelf helemaal leren kennen! Want wie ben ik nou eigenlijk? Als ik in de spiegel kijk zie ik 
mijzelf, maar naast mijn uiterlijk ben ik nog veel meer. Misschien kan ik wel heel goed 
verhalen vertellen of fantastische dingen tekenen, misschien houd ik van judo of vind ik 
het juist heel leuk om te dansen? Al deze dingen zie je niet als je iemand voor het eerst ziet 
daarom gaan we de komende weken onszelf leren kennen en elkaar leren kennen. 
 
Wat gaan we deze maand doen? Naast de vaste wekelijkse activiteiten als sporten en 
koken gaan we bezig zijn met onszelf. We gaan een zelfportret maken, een ontdekdoos 



maken met spullen die belangrijk zijn voor onszelf en we gaan leren over elkaar. Hoe ziet 
iemands familie eruit? Wat is onze culturele achtergrond? En wat zijn onze hobby’s? 
 
Als laatste besteden we deze maand ook aandacht aan Rozenburg zelf. Daar waar je woont 
en opgroeit bepaald voor een gedeelte ook wie je bent. Een mooie gelegenheid om 
Rozenburg beter te leren kennen.  
 
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 


