
 

 
 

Het Rozenblaadje 
november 2022 

 
Agenda 

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 

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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woensdag 30 nov. 

Groepen 1 t/m 4 
Pietengym 

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

Voor 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 vanaf 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 voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er 

thuis te weinig geld?   

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!   

Zij betalen voor kinderen de contributie of het lesgeld en eventueel de materialen zoals 

sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.  

Hoe werkt het?  

1. Kies en club of vereniging.  
2. Met de factuur van de contributie kunnen we een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport 

en Cultuur.  
3. 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) 

4. U hoort binnen 3 weken of er goedkeuring is gegeven;  
5. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere 

organisatie waar uw kind op les wil;  
6. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de 

sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen geld en u hoeft de factuur niet voor te schieten. 

 



Start van de schooldag 
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. Wij zijn verplicht dit 
te melden bij de leerplichtambtenaar. 
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 8:15 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.    
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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. 
 

 

Veiligheid voor onze leerlingen 
De dagen worden weer korter en het schemert nog als uw kind naar school fietst, het is ons 
opgevallen 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? 
 
 
Twee nieuwe MR-leden gezocht 
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.  
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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 basisschool RKBS 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 RKBS 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 Martin Tempelaar, 

Kirsten de Vries of een e-mail te sturen naar secretarisovrozenhorst@live.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Oudervereniging RKBS De Rozenhorst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Peuteropvang de Rozentuin – Thema “Wat heb je aan vandaag” 

Ben je voor je gevoel net weer op school staat de herfst(vakantie) alweer voor de deur. De blaadjes 
vallen van de bomen, de wind waait, af en toe regent het en de juffen gingen met Corona de 
herfstvakantie in. Wat een pech, hebben we jullie helemaal geen gedag kunnen zeggen voor de 
vakantie begon. Gelukkig voelen we ons weer helemaal beter en kunnen we het nieuwe thema 
beginnen.  
 
Het nieuwe thema is “Wat heb je aan vandaag.” We gaan samen met Puk kijken wat we allemaal 
voor kleding dragen. Naast onze eigen kleding gaan we ook kijken naar de kleding die je draagt in 
verschillende beroepen. Wat draagt een buschauffeur, een politieman/vrouw of de postbode? En 
wat doen deze mensen eigenlijk? Dit gaan we ontdekken dit thema vanaf deze week. 
 
We zijn erg blij weer terug te zijn en jullie allemaal weer te zien! 
 
Groetjes,  
Juf Ilona, juf Sarah en natuurlijk Puk 
 
 
BSO Chill – Thema Herfst 

Na een heerlijke zonnige herfstvakantie zijn we terug op de BSO. Het thema voor de komende 
weken is: Herfst. Het seizoen van verandering: de blaadjes verkleuren en vallen van de bomen. 
Overal poppen paddenstoelen op en het is ‘sochtends donkerder en kouder. Maar binnen is het 
gezellig warm met lekkere pompoenen, warme thee en de regen tegen de ramen. Overigens 
moedigen wij het buitenspelen als het regent aan en we willen aan alle ouders vragen om 
geschikte kleding hiervoor mee te geven aan hun kinderen!  
 
Binnen het thema gaan we superleuke dingen doen. We gaan buiten op zoek naar herfst- spullen 
van bladeren tot eikels en kastanjes. Met die spullen kunnen we knutselen. Wie heeft er weleens 
een bakje gemaakt van bladeren of een zelfgemaakte paraplu? We maken natuurlijk ook gebruik 
van al die mooie herfstkleuren rood, oranje, geel en bruin. Als laatste gaan we vanaf nu weer 
koken: we beginnen met paddenstoelen soep en er komt nog veel meer lekkers aan. 
 
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 

 
 

 


