
 

 
 

Het Rozenblaadje 
december 2022 

 

 
 

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 

dinsdag 20 dec. 

Alle groepen 
Schoolschaatsen. 

De kinderen mogen met hun groep gaan 
schaatsen/glijden op de schaatsbaan. 

Verdere informatie via Social Schools en in dit 
Rozenblaadje 

woensdag 21 dec 

Groep 7a 
De leerlingen brengen zelfgebakken cup cakes bij de 

bewoners van woonzorgcentrum Blankenburg in  
Het Veerhuis spelen ze samen een gezelschapsspel. 

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: 

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/


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 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders/ verzorgers, 
 
Op woensdag 21 december 2022 organiseren wij weer een kerstdiner in de klas.  In elke klas komt 
er een “buffettafel”. Er wordt binnenkort een lijst met hapjes geplaatst op Social Schools. 
Natuurlijk bent u ook vrij om een eigen gerecht/ hapje te bedenken.  
Wilt u in een reactie op Social Schools laten weten wat uw keuze is?  
 
Het diner is van 17.00 uur – 18.30 uur. De inloop is vanaf 16.45 uur.  
Wilt u in de week voor het kerstdiner uw kind een bord, beker en bestek in een plastic zak voorzien 
van naam meegeven? 
 
Wij gaan er met z’n allen een feestelijke avond van maken! 
 
Met vriendelijke groeten. 
Team de Rozenhorst 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ik wens je….. 
 
Het einde van het jaar komt snel in zicht. Een jaar waarbij we trots terug kunnen kijken op alle 
mooie dingen die we met elkaar voor elkaar gekregen hebben.  
Een jaar waarin we ons nieuwe Skillslab in gebruik hebben mogen nemen. Die plek waar we de 
talenten van de kinderen naar boven zien komen. Waar we al die vrolijke snoeten zien snoepen van 
het lekkers dat ze tijdens de kooklessen gemaakt hebben.  
Het jaar waarin we aan de slag zijn gegaan met het samenwerkend leren. Waarbij ons team en de 
kinderen op een heel actieve en betrokken manier aan het leren zijn.   
Een jaar waarin we iets terug hebben gekregen van het zorgeloze leven van voor Corona en we blij 
zijn dat school lekker op school is gebleven.  
Maar ook een jaar waarin we zien dat we het niet allemaal even makkelijk hebben. Thuis of op 
school, op onze plek, daar zijn sommige zorgen erg groot.  
We zijn dankbaar dat we de (financiële) mogelijkheden hebben om soms wat van deze zorgen weg 
te kunnen nemen. Dat we een betrokken groep ouders hebben die dagelijks boterhammen willen 
smeren voor hen die dat op dat moment even nodig hebben. We hopen dat eenieder die het nodig 
heeft ons ook weet te vinden.  
Wij wensen u allemaal een gelukkig en sprankelend nieuwjaar.  
Vol lichtjes, gastvrijheid, vrede, liefde en vooral sámen met elkaar.  
 
Warme wintergroeten namens het team, 
 
Ron en Charlotte  
 

 

 

 

 

 



Schoolschaatsfestijn dinsdag 20 december 2022  
  

Groepen 8a, 8b   8.30    -    9.15   schaatsen, glijden  

Groepen 1,2   9.15   -   10.00   glijden  

Groepen 3a, 3b   10.00   -   10.45   glijden  

Groepen 4a, 4b   10.45   -   11.30   glijden, schaatsen  

Groepen 5a, 5b, 
schakelklas  

11.30   -   12.15   schaatsen, glijden  

Groepen 6a, 7a   12.15   -   13.00   schaatsen, glijden  

 

Alle kinderen zijn uitgenodigd om te gaan glijden en schaatsen 
op de schaatsbaan.  
Handschoenen en of wanten zijn verplicht gesteld door de 
organisatie van de schaatsbaan 
Door de groepen 4 t/m 8 mogen eigen schaatsen meegenomen 
worden!   Bij de ijsbaan echter liggen schaatsen klaar die 
gebruikt mogen worden. 
GEZOCHT: hulpouders voor begeleiding. U kunt zich, via Social 
Schools, opgeven bij de groepsleerkracht.  
  
 

 

 

 

 

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 weer de laatste tijd 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 8:15 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.    
 
 
 
 
 
 
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? 
 

 

http://www.rozenhorst.nl/
mailto:trudy.vaneck@rvko.nl
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