
 

 
 

Het Rozenblaadje 
oktober 2022 

 
Agenda 

dinsdag 4 okt. Schoolfotograaf 

woensdag 5 okt. Schoolfotograaf 

woensdag 5 okt. Dag van de leerkracht. 

donderdag 6 okt. Opening Kinderboekenweek 

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. 

Afsluiting Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek sluiten we feestelijk af op vrijdag 

14 oktober, met ons Gi-Ga-Groot museum!  
Om 13:45 uur bent u van harte welkom om in de klas van 

uw kind te komen kijken naar alles waar we tijdens de 
Kinderboekenweek aan gewerkt hebben.  

Er zal in de klas van uw kind ook een hapje en een drankje 
klaar staan. Daarna bent u uitgenodigd om de rest van de 
school te komen bekijken want in alle klassen en ook op 

de gangen hebben we dan werkjes hangen over het 
thema Gi-Ga-Groen. 

vrijdag 14 okt. 

Disco 
Dresscode: Kom verkleed als jouw idool 

Groep 1 t/m 4 
Inloop: 17:45 uur (in de eigen klas) 

Aanvang 18:00 uur – einde 19:15 uur 
Groep 5 t/m 8  - schakelklas 

Inloop: 19:30 uur (in de eigen klas) 
Aanvang 19:45 uur – einde 21:00 uur 

woensdag 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) 

donderdag 20 okt. 

Sportdag: Mini-Finals 
Locatie: sportcomplex VV Rozenburg. 

’s ochtends groepen 5a – 5b – 6a 
’s middags groepen 7a – 8a – 8b 

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
mailto:directie@rozenhorst.nl
http://www.rozenhorst.nl/


Verder informatie via Social school 

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 

woensdag 30 nov. 
Groepen 1 t/m 4 

Pietengym 



De kinderen mogen op deze dag verkleed als  
Sint of Piet naar school komen. 

De groepen 5 t/m 8 en de schakelklas is er tijdens hun 
reguliere gymles een Pietengymles 

vrijdag 2 dec. 
De ouders van de groepen 1 t/m 4 kunnen van 18:30 uur 

tot 20:30 uur de surprise in de groep klaarzetten. 

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 

 

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.  

 



Hemel en Aarde 

De lessen in Hemel en Aarde, onze methode voor levensbeschouwing, gaan de komende weken 
over het onderwerp Klank. Je hebt het vast wel eens geprobeerd. Als je het geluid van een 
spannende of romantische film uitzet, blijft er niet zoveel van over. De geluiden, de stemmen en de 
muziek bepalen heel veel van de beleving van het verhaal. Je staat er niet altijd bij stil, maar 
klanken zijn heel belangrijk voor onze ervaring. In deze lessen ontdekken we samen met de 
kinderen wat klanken allemaal bij ons losmaken. 

Sommige lessen gaan over je stem. Als je goed naar iemands stem luistert, hoor je veel van de 
emoties en bedoelingen van iemand. Het gaat niet alleen om de betekenis van woorden, maar ook 
over de klank van je stem. Ook als iemand in een vreemde taal praat, kun je horen of iemand boos 
of verdrietig of vrolijk is, aarzelt of juist uitbundig is. 

Natuurlijk zijn er ook lessen over muziek. Er is een bekend Bijbelverhaal over David, die in zijn jonge 
jaren muziek maakt voor koning Saul, die zich depressief voelt en door de liederen van David 
getroost wordt. We vertellen ook een prachtig verhaal uit de Ierse mythologie, waarin ene Lugh de 
mensen in de stad Tara betovert met zijn muziek. 

In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan gebruiken waarin klanken een belangrijke rol 
spelen. We besteden bijvoorbeeld aandacht aan de windgong, die in de boeddhistische leer het 
kwade verdrijft en het goede oproept. En we ervaren iets van de klankschalen, die een helende 
werking hebben door de trilling van de klanken. 
In de loop van december bereiden we ons voor op Kerstmis. In de verhalen dit jaar is er bijzondere 
aandacht voor klanken. Zo vertellen we over de priester Zacharias, die voor de geboorte van zijn 
zoon Johannes zijn stem verliest en een tijdlang niet kan spreken. En we besteden extra aandacht 
aan het engelenkoor dat in de kerstnacht te horen is. 

Het worden de komende weken klinkende lessen! 

 



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. 
 

 
Twee nieuwe MR-leden gezocht 
 
Beste ouders van De Rozenhorst,  
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe ouders voor de MR (medezeggenschapsraad) van  
De Rozenhorst.  

De MR wil ertoe bijdragen dat De Rozenhorst een school is voor alle kinderen, waar ze groot 
kunnen worden in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat 
belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal. 

Er worden onderwerpen binnen de MR besproken die betrekking hebben op de kinderen, ouders 
en de schoolorganisatie. Zij kunnen adviezen formuleren en instemming verlenen. Denk 
bijvoorbeeld aan: verbetering van het onderwijs, de keuze van leermethodes, veiligheid, 
communicatie en personeelsbezetting.  
De MR houdt een aantal keren per schooljaar een vergadering. 
Heb je interesse of vragen stuur dan een mail naar claudia.vandekolk@rvko.nl of loop even langs.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Personeelsgeleding: 
Claudia van de Kolk  – Voorzitter  
Monique de Jong – Secretaris 
Saskia van Beurden 
Tim Geilvoet 
  
Oudergeleding: 
Demelza van der Broek Humprey van Vugt 
Nancy Keus 
Eline van der Meer 
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