
 

 
 

Het Rozenblaadje 
september 2022 

 
Agenda 

 
 

maandag 12 sept. 

Schoolfotograaf  
U kunt zich aanmelden voor het maken van de 

broertjes/zusjes foto die (nog) niet op de Rozenhorst 
zitten. 

Om een planning te kunnen maken voor de fotograaf is 
het belangrijk dat u uw kinderen aanmeld! 

U heeft een bericht ontvangen van juf Trudy via Social 
schools, alleen via dit bericht aanmelden. 

Aanmelden kan tot woensdag 21 september. 

woensdag 14 sept. 

Informatieavond verzorgd door de leden van de 
oudervereniging. 

Van 19:30 uur tot 20:30 uur 
Verdere informatie via social schools 

maandag  19 sept. 

Groepen 7 en 8 
Brengen een bezoek aan het Mobiele medialab 

Het is een gastles vanuit de politie m.b.t. 
cybercriminaliteit. 

woensdag 21 sept. Feestelijke opening van het Skillslab voor de leerlingen. 

Woensdag 28 sept. 
Voor de ouders: 

Kom een kijkje nemen in het nieuwe Skillslab. 
Verdere informatie volgt. 

Dinsdag 4 okt. Schoolfotograaf 

woensdag 5 okt. Schoolfotograaf 

woensdag 5 okt. Dag van de leerkracht. 

maandag t/m vrijdag 
10 t/m 14 

okt. 

Inloopochtenden van 8:20 uur tot 8:45 uur 
maandag: 3a – 4a – 6a 
dinsdag: 1a – 4b – 5a. 

woensdag: 1-2b – 3b – 8a. 
donderdag: 1-2c – 5b – schakelklas 

vrijdag: 1-2d – 7a – 8b 

vrijdag 14 okt. Disco 

maandag 19 okt 

De “schatkamer”  
is geopend voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 van 

19:00 uur tot 20:00 uur. 
De ouders mogen dan een Sintcadeau uitkomen zoeken 

voor hun kind(eren) 

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

 

http://www.rozenhorst.nl/home.html
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ma. t/m vrij. 
24 t/m 28 

okt. 
Herfstvakantie 

dinsdag 1 nov. 

Groepen 5a – 5b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Superstraat 
Locatie: Wereldmuseum te Rotterdam. 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

woensdag 2 nov. 

Groepen 1a – 1-2b – 1-2c – 1-2d 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Leskist Scapino 
Locatie: op school 

dinsdag 8 nov. 

Groepen 7a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Vlogs van toen 
Locatie: Museum R’dam’40-‘45 NU te Rotterdam. 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

donderdag 10 nov. 

Groepen 8a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Vlogs van toen 
Locatie: Museum R’dam’40-‘45 NU te Rotterdam. 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

vrijdag 11 nov. 

Groepen 8b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Vlogs van toen 
Locatie: Museum R’dam’40-‘45 NU te Rotterdam. 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

maandag t/m vrijdag 
14 t/m 18 

nov. 

Inloopochtenden van 8:20 uur tot 8:45 uur 
maandag: 1a – 8b 

dinsdag: 1-2b – 5b – 6a – 7a 
woensdag: 1-2c – 3b – 4a - schakelklas 

donderdag: 1-2d – 5a 
vrijdag: 3a – 4b – 8a 

maandag 14 nov. 
Alle groepen 

Voortgangsrapport 

dinsdag 15 nov. 

Groepen 3a – 3b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De Kleurfabriek 
Locatie: op school 

dinsdag 15 nov. 

Groepen 6a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Superstraat 
Locatie: Wereldmuseum te Rotterdam. 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

dinsdag 15 nov. Voortgangsgesprek middag/avond 

woensdag 16 nov. Voorgangsgesprek middag 

dinsdag 29 nov. 

Groepen 4a – 4b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De Kleurfabriek 
Locatie: op school 

maandag 5 dec.  Sinterklaas 

dinsdag 6 dec. 
Groep 7 

SpaceBuzz  



maandag t/m vrijdag 
12 t/m 16 

dec. 

Inloopochtenden van 8:20 uur tot 8:45 uur 
maandag: 1-2d – 3b – 4b 

dinsdag: 6a – 8a - schakelklas 
woensdag: 1a – 3a – 5b – 8b 
donderdag: 1-2b – 4a – 7a 

vrijdag: 1-2c – 5a 

maandag 12 dec. 

Groepen 7a – 8a – 8b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Een aardig sprookje. 
Locatie: op school 

woensdag 21 dec Kerstdiner 

donderdag 22 dec Kerstviering 

vrijdag 23 dec. Vrije dag voor alle leerlingen 

ma. t/m vrij. 
26 dec. t/m 

 6 jan.’23 
Kerstvakantie 

vrijdag 13 jan. 

Groepen 3a – 3b – 4a – 4b 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De Vreselijke Vieze Voorstelling 
Locatie: op school 

maandag 16 jan. 

Groepen 5a – 5b – 6a 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: Muziektechnologie 
Locatie: op school 

woensdag 25 jan. 
Start voorleesdagen 

Voorleesontbijt 

vrijdag 3 feb. Afsluiting voorleesdagen 

maandag 13 feb.  

Groepen 1a – 1-2b – 1-2c – 1-2d 
In het kader van het Cultuurtraject: 

Activiteit: De Wintergruffalo 
Locatie: Bibliotheek theater te Rotterdam. 
Verdere informatie volgt via Social schools. 

maandag 20 feb. Rapport 1 

woensdag 22 feb. Gespreksmiddag 

donderdag 23 feb. Gespreksmiddag/avond 

vrijdag 24 feb 
Meesters en juffendag 

Carnaval 

ma. t/m vrij. 
27 feb. t/m  

3 mrt.  
Voorjaarsvakantie 

vrijdag 17 mrt. Nationale Pannenkoekendag 

vrijdag 31 mrt. Playbackshow 

donderdag 6 apr. 
Paasviering 
Paasontbijt 

vrijdag 7 apr.  Goede vrijdag 

maandag 10 apr. Tweede Paasdag 

ma. t/m vrij. 
24 apr. t/m  

5 mei 
Meivakantie 

ma. t/m vrij. 8 t/m 12 mei  
Groep 8 
Kamp 

do. t/m vrij. 18 – 19 mei Hemelvaart 

maandag 29 mei Tweede Pinksterdag 

vrijdag 16 juni Schoolreisje 



maandag 26 juni Rapport 2 

dinsdag 27 juni Gespreksmiddag 

woensdag 28 juni Gespreksmiddag/avond 

donderdag 6 juli Vrije dag voor de groepen 8. 

vrijdag 7 juli Extra vrije dag voor alle leerlingen 

ma. t/m vrij. 
10 juli t/m  

18 aug. 
Zomervakantie 

maandag 21 aug. Eerste schooldag 2022 – 2023 

 
Schoolfotograaf 
 
Op dinsdag 4 oktober en woensdag 5 oktober komt de schoolfotograaf op school. Er 
worden dan een aantal foto’s gemaakt van alle kinderen, te weten een portretfoto, een foto 
met eventuele broertjes en/of zusjes en een klassenfoto. 
Als extra service is onze schoolfotograaf wederom bereid om uw kind samen met zijn 
broertje en/of zusje dat nog niet op de Rozenhorst zit te fotograferen. Dit vindt plaats op 
woensdagmiddag 5 oktober.  
Om een planning te kunnen maken voor de fotograaf is het belangrijk dat u uw kinderen 
aanmeld! 
U kunt zich aanmelden op Social schools, ALLEEN aanmelden via het bericht van juf Trudy dus 
niet via de leerkracht.   
Aanmelden kan tot woensdag 21 september. 
U krijgt van te voren een berichtje met de tijd waarop u verwacht wordt. 
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
  
Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer goed gestart. 
Al vanaf de eerste dag is er weer een prettige en rustige sfeer in iedere klas.  
Dagelijks lopen wij trots door de school en zien kinderen plezier hebben en hard werken. 
Dit schooljaar staat vanuit de RVKO in het teken van ‘geluk’. Van gelukkige leerkrachten leren 
kinderen de mooiste dingen. 
Samen met het bestuur doen wij er alles aan om ons personeel werkgeluk te laten ervaren zodat zij 
dit geluk ook weer overbrengen op de kinderen. 
Geluk is wat ons betreft de basis om tot ontwikkeling te komen. 
Dit schooljaar gaan de kinderen leren en ontwikkelen in ons vernieuwde Skillslab. Het is een 
prachtige ruimte geworden. 
Op dit moment worden nog de laatste dingetjes afgemaakt. Op woensdag 21 september is de grote 
opening voor de kinderen en op woensdag 28 september zijn de ouders van harte welkom om de 
vernieuwde ruimte te bewonderen en aan de slag te gaan. 
De kleuters zijn weer gestart met de natuurlessen van meester Hans en binnenkort starten zij met 
de danslessen. Na de herfstvakantie start ook weer het naschoolse aanbod voor groep 3 t/m 8. U 
krijgt daar tijdig informatie over om uw kind aan te melden. 
Wij hebben er zin in en gaan er samen met u weer een mooi schooljaar van maken.  
  
Ron en Charlotte 
 



 
Beste ouders,  

Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een groep, thuis bij je 
familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een groep leer je over anderen, de wereld 
om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk 
is om bij een groep te horen, in onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde.  

Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak, het is fijn als je 
elkaar goed kent en als iedereen het beste voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig om bij 
een groep te horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed bij je past. Kinderen 
herkennen dat. Je kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel krijgen dat anderen jouw rugzakje 
kinderachtig vinden, terwijl je er zelf nog blij mee bent.  

Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. Misschien is een kind 
haantje de voorste bij dans of voetbal, en houdt het zich een beetje op de achtergrond in het 
groepje dat samen aan een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In de 
ene groep wordt je verzorgd en in de andere groep moet je op anderen passen. In de lessen 
levensbeschouwing verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is.  

Welkom zijn 
In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de groep hoort en er 
welkom bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan centraal. Denk aan het katholieke 
gebruik van Eerste Communie, waarmee kinderen een stap zetten om onderdeel te zijn van de 
geloofsgemeenschap. Sommige kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten 
ook voorbeelden zien van ver weg, zoals het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor 
baby’s om ze welkom te heten.  
  
Bijzondere groepen 
In de lessen besteden we aandacht aan bijzondere groepen, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, 
hoe het zou zijn om erbij te horen. Denk bijvoorbeeld aan monniken in kloosters, zoals Trappisten 
en de Augustijnen. In deze orden leven monniken volgens strikte regels. Het ritme van de groep 
bepaalt jouw dag; waar jij je mee bezighoudt wordt aangereikt door de dagindeling van de groep. 
Het is een bijzondere manier van leven, waar kinderen in de lessen mee kennismaken.  
Een wel heel bijzondere soort van groep zijn de zwermen spreeuwen die duizelingwekkende 
patronen in de lucht maken. Er zijn prachtige filmpjes van en een enkele keer heb je het geluk om 
zo’n zwerm in het echt te zien. Ook aan die bijzondere groep wordt aandacht besteed, alleen al 
omdat het er zo fantastisch mooi uitziet.  

Zo ontdekken we in de eerste weken van het schooljaar hoe het eigenlijk is om bij een groep te 
horen. En we hopen dat dat ook een beetje helpt om ook dit jaar weer mooie en goede groepen te 
vormen op onze school.   

 
 

 

 

 

 

 



Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?  

Wil uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo 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), juf Suzanne (groep 1/2c) en juf Claudia (groep 8b / IB) 

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.  

 

 
 
Oproep: keukenschorten 
 
In de zomervakantie is ons skillslab verbouwd en hier zit nu een fantastische keuken in. 
Deze zullen we na de opening gaan gebruiken. 
Omdat tijdens het bereiden van eten en tijdens het koken vlekken op de kleren van de kinderen 
kunnen komen, zoeken wij keukenschorten voor de kinderen. 
Is er iemand óf kent u iemand die dit kan sponsoren voor onze school? Laat het dan weten aan de 
directie en juf Ilse. 
U kunt een mail sturen naar: directie@rozenhorst.nl en ilse.devisser@rvko.nl 
We zouden graag 40 schorten willen in twee verschillende maten. 
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Oudervereniging R.K. Basisschool De Rozenhorst 

Beste ouders, 

De zomervakantie is ten einde en het nieuwe schooljaar is begonnen! Tijd om terug te blikken op 
het bewogen schooljaar 2021/2022. 

In september 2021 ging het nieuwe schooljaar voortvarend van start. Na veel tegenslag door 
corona konden we als oudervereniging  gelukkig weer starten met het organiseren van 
schoolactiviteiten, sommige nog in aangepaste vorm: 

- Zo hebben we in december toch sinterklaas gevierd en kregen de kinderen van de 
onderbouw een cadeautje en alle leerlingen een schoencadeautje en wat lekkers in de klas. 

- Met kerst hebben we ondersteuning geleverd aan het organiseren van het kerstontbijt en 
hebben we de kinderen met de kerstviering getrakteerd op een oliebol. 

- In januari was het voorleesontbijt. Voor dit smakelijke ontbijt hebben we de gezonde 
ontbijtproducten ingekocht met voor ieder wat lekkers. 

- In april was de paasviering. Wij hebben als oudervereniging ondersteuning geleverd aan 
het organiseren van de Paas High Tea. Wij hebben inkopen gedaan voor de pakken 
pannenkoekenmix, pakken mix voor muffins/cakejes, Danoontjes, chocoladelollies, 
paaskoekjes, etagères, paaskleden en het drinken voor de kinderen. 

In juni hadden we drie activiteiten: 

- De disco die gepland stond eind januari hebben we toen helaas moeten cancelen. Gelukkig 
konden we deze toffe activiteit toch houden op vrijdag 3 juni, een heuse Neon Blacklicht 
Party. Wij als oudervereniging kijken terug op een zeer geslaagde avond. 

- De laatste avond van de avondvierdaagse stonden we herkenbaar als oudervereniging op 
de Molenweg en hebben we de deelnemende kinderen getrakteerd op een snoepzakje. 

- Op 17 juni gingen we op schoolreisje, de oudervereniging heeft de bussen verzorgd en de 
entreetickets voor de parken Linnaeushof en de Efteling. Tijdens deze dagen liepen wij op 
de parken voor nodige hand en spandiensten.  

- Eindejaarsactiviteit op 6 juli, een vossenjacht. Vanuit de oudervereniging zijn wij 
ondersteund geweest aan het organiseren, hebben wij als Vos ons ingezet en de kinderen 
getrakteerd op pizza en ijs. 

Mogelijk zijn we nog dingen vergeten te benoemen, maar het schooljaar hebben wij afgesloten 
met het ondersteunen van de musicalavond. Het uitschenken van frisdrank en verzorgen van wat 
lekkers. 

Al deze activiteiten organiseren kan alleen met de vrijwillige ouderbijdrage. Wij danken een ieder 
die dit betaald heeft of hulp heeft gezocht bij het Jeugdeducatiefonds via de directie van de school. 
Zonder deze gelden konden wij deze onvergetelijke activiteiten niet organiseren. 
 

 



Wie zitten er in de Oudervereniging. 
De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die in samenwerking met het 
schoolteam net dat stapje extra zet om het nóg leuker te maken op school! Dit doen wij door 
middel van het organiseren van tal van leuke activiteiten, waar vooral een hoop plezier voor de 
kinderen en het hebben van plezier met elkaar voorop staat!  
 
In het schooljaar 2021-2022 hebben we helaas van een aantal ouders afscheid moeten nemen, hun 
kinderen gingen naar het voorgezet onderwijs of ze konden het niet combineren met hun huidige 
werk en privéleven. Wij hebben toen een vacature uitgezet en 
daaruit konden we 2 nieuwe ouders verwelkomen. 
 
Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat de oudervereniging uit de 
volgende personen: Brenda Terstegge-van Asch, Kirsten de Vries, 
Dorine Hage, Nathalie Lorsheijd, Tygo Birsak, Martin Tempelaar, 
Bianca Geveke-Rutten, Alice van Kalker en Tine Romers. 
 
Gemiddeld 5 keer per schooljaar vergadert de 
oudervereniging. De vergaderingen van de oudervereniging zijn 
openbaar, dus iedereen is van harte welkom. Wilt u een keer 
aansluiten? Dat kan altijd, maar stuur ons eerst even een mailtje, 
dit kan naar penningmeesterovrozenhorst@live.nl. 
 
Bij het organiseren van de activiteiten is hulp van ouders 
onmisbaar. Op 14 september houden wij, de Oudervereniging, 
een informatieavond. Op deze avond kunt u vragen stellen en 
eventueel inschrijven als hulpouder. Verdere informatie volgt via 
SocialSchools. 
Naast de gezelligheid om aan activiteiten deel te nemen, vinden 
kinderen het ook leuk wanneer hun ouders/verzorgers helpen op 
school. 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd zonder dat 
daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De ouderbijdrage is bestemd voor extra voorzieningen 
en activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald.  
 
Afgelopen schooljaar is met deze bijdrage onder andere de Kerstviering, het Sinterklaasfeest, 
Pasen, Disco, Eindejaarsactiviteit en de schoolreis georganiseerd. 
 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de oudervereniging vastgesteld en door de 
medezeggenschapsraad van de school goedgekeurd. De oudervereniging is, in overleg met het 
team, verantwoordelijk voor het beheren en besteden van ouderbijdragen. Zij dragen er zorg voor, 
dat het bedrag geheel ten goede komt aan uw eigen kind.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage op R.K. Basisschool De Rozenhorst bedraagt € 50,00 per kind. De 
bijdrage is voor elk kind gelijk, ongeacht of er sprake is van een tweede of volgend kind uit één 
gezin. Ouders waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar instromen, dienen een evenredig 
deel van de bijdrage te voldoen. Indien ingestroomd voor eind december 2022, dient het totale 
bedrag te worden voldaan. 
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Begin oktober zullen de ouders via Wis Collect een mail ontvangen met het verzoek om de 

ouderbijdrage te betalen. Mocht u deze mail vanuit WIS Collect niet ontvangen, neem dan even 

contact op met ron.vanleeuwen@rvko.nl   

De ouderbijdrage is vrijwillig: er is geen wettelijke verplichting tot betaling. Echter kunnen wij de 
activiteiten voor uw kind alleen organiseren met deze bijdrage.  
Indien u het financieel niet makkelijk heeft waardoor de ouderbijdrage een groot bedrag is om te 
betalen, kunt u contact opnemen met Ron van Leeuwen. 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. Wij hebben zin om dit 

jaar ook weer de activiteiten te kunnen organiseren.  

Met vriendelijke groeten,  

De Oudervereniging RKBS De Rozenhorst 
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Peuteropvang de Rozentuin – Thema “Welkom terug” en “Regen” 

 
Na een heerlijke, zonnige vakantie zijn we allemaal weer terug op school. We, Puk en de juffen, 
hebben jullie gemist. Gelukkig is de school weer begonnen en kunnen we kletsen over wat we 
allemaal gedaan hebben in de vakantie. Ook gaan we samen de klas (her)ontdekken en kijken of 
jullie nog weten hoe het allemaal gaat bij ons.  
 
Volgende week beginnen we met het nieuwe thema “Regen”. De weersvoorspelling geeft ook 
regen op voor volgende week. Nemen jullie allemaal je regenjas en regenlaarzen mee? Misschien 
hebben jullie zelfs wel een paraplu thuis die je mee naar school mag nemen? Samen met Puk gaan 
we de regen ervaren en ontdekken. Wat gebeurd er als het regent, welke weertypes zijn er en is 
regen goed voor jou of de natuur? We leren er alles over vanaf volgende week. 
 
Nogmaals: Welkom terug! We zijn heel blij om jullie allemaal weer te zien. 
 
Groetjes,  
Juf Ilona, juf Sarah en natuurlijk Puk 
 
 
BSO Chill – Onderwaterwereld 

 

Welkom in ons prachtige nieuwe BSO lokaal. Na de vakantie BSO op een andere school te hebben 
doorgebracht mochten we eindelijk starten in onze nieuwe BSO. Er is een keuken, we hebben een 
geweldige leeshoek en heerlijke chill plek.  
 
Nu we helemaal gesetteld zijn in ons nieuwe lokaal is het tijd voor een nieuw thema. De komende 
weken gaan we het hebben over de onderwaterwereld. Wat weten we eigenlijk over de wereld die 
zich onder het wateroppervlak bevind? Welke dieren, vissen en planten leven er? Is er verschil 
tussen zoet en zout water? En hoe diep zijn de diepste oceanen? We gaan het allemaal ontdekken 
in de komende weken.  
 
Uiteraard gaan we naast het thema ook gewoon weer sporten met meester Remco. Het koken is 
even uitgesteld totdat we de nieuwe keuken officieel in gebruik kunnen nemen.  
 
Groetjes, 
juf Brigitte, juf Emma, juf Kim en juf Sarah 
 
Wilt u meer informatie over BSO Chill of Peuteropvang de Rozentuin? Neem dan contact op met 
Humankind Regiokantoor Zuid-Holland telefoonnummer 010 407 4700 
 

 


