
 

 
 

Het Rozenblaadje 
 

Januari 2023 
 

maandag t/m vrijdag 
16 t/m 20 

jan. 

Inloopochtenden van 8:20 uur tot 8:45 uur 
maandag: 1-2b 

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

vrijdag: 1a – 3b – 7a 

vrijdag 20 jan. 
Alle groepen 

Opening Schoolschrijver. 
Verdere informatie volgt via Social schools. 

woensdag 25 jan. 
Groepen 1 en 2. 
Voorleesontbijt  

Tevens de start van de voorleesdagen 

vrijdag 3 feb. Afsluiting voorleesdagen 

maandag 13 feb. 
Groep 4a – 4b 

De leerlingen gaan druivenjam maken in onze Kookstudio 

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. 

dinsdag t/m vrijdag 
14 t/m 17 

feb. 

Inloopochtenden van 8:20 uur tot 8:45 uur 
dinsdag: 1-2c – 4a – 5a – 7a – 8b 

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

vrijdag: 1-2b 

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 10 mrt. 
Groep 5a – 5b – 6a. 
Proef- en Smaakles 

   

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
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maandag t/m vrijdag 
13 t/m 17 

mrt. 

Inloopochtenden van 8:20 uur tot 8:45 uur 
maandag: 1-2d  

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

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

vrijdag 17 mrt. Nationale Pannenkoekendag 

vrijdag 31 mrt. Playbackshow 

donderdag 6 apr. 
Paasviering 
Paasontbijt 

vrijdag 7 apr.  Goede vrijdag 

maandag 10 apr. Tweede Paasdag 

dinsdag t/m vrijdag 
11 t/m 14 

april 

Inloopochtenden van 8:20 uur tot 8:45 uur 
dinsdag: 1a – 3a – 4b -  schakelklas 

woensdag: 1-2b – 4a – 5a – 5b 
donderdag: 1-2c - 3b – 6a 

vrijdag: 1-2d – 8a – 8b 

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 2023 – 2024 

 
 
 
 

 
 



Beste ouders/verzorgers. 
 
Allereerst willen we u het beste wensen voor een schitterend nieuwjaar.  
Tijdens het einde van een jaar wordt er altijd even teruggekeken maar bovenal vooruitgekeken 
naar het jaar dat komen gaat.  
We kunnen terugkijken op een goed jaar, waarin school, zoals we eerder al schreven, gewoon op 
school kon blijven en we niet steeds thuis aan de slag hoefden vanwege Corona. We kijken terug 
op een goede start van het nieuwe schooljaar. Waarin we veel nieuwe kinderen hebben mogen 
verwelkomen.  
 
Vooruitkijkend op het jaar dat komen gaat staat er nog genoeg te gebeuren.  
Samen met het team zijn we "achter de schermen" bezig om een nieuwe missie en visie te 
formuleren. We willen datgene wat we als school willen uitdragen, datgene waar we voor staan, 
opnieuw omschrijven. Als school hebben we de afgelopen jaren niet stilgezeten, denk bijvoorbeeld 
aan de ontwikkelingen op het gebied van 21st Century skills en het mooie, nieuwe Skills lab dat 
begin dit schooljaar in gebruik is genomen. Onderwijs is altijd onderhevig aan veranderingen, met 
een aantal van deze veranderingen zijn we meegegaan en hebben we keuzes gemaakt in wat wij 
het beste voor onze leerlingen vinden.  Opnieuw nadenken over waar we eigenlijk voor willen gaan 
is dan ook een logische keuze.  Met elkaar hebben we gekeken en gesproken over wat wij 
belangrijke normen en waarden vinden.  
De conceptversie wordt nu nog verder uitgewerkt en gevuld, zodra we alles hebben uitgewerkt 
zullen we de nieuwe missie en visie met u delen.  
 
Deze week zijn we gestart met het afnemen van de tussentijdse Cito toetsen. Deze toetsen laten op 
een onafhankelijke wijze zien waar uw zoon/dochter zich bevindt ten opzichte van alle andere 
leerlingen in Nederland in zijn/haar jaargroep. Deze toetsen nemen we dus af naast de toetsen die 
gebonden zijn aan onze reken-, taal/lees- en spelling methoden.  
De resultaten zullen de leerkrachten bespreken tijdens de gespreksmiddag/avond in februari.  
 
Kwaliteitszorg is een term die u in verband met onderwijs wellicht ook wel eens voorbij heeft horen 
komen. Eigenlijk is kwaliteitszorg kortgezegd zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien dat je 
goed doet wat je zegt, en wat je doet steeds beter proberen te doen. Voor ons houdt dit onder 
andere in dat we vragenlijsten/scans uitzetten onder diverse betrokkenen bij de school. Hier 
komen diverse onderwerpen aan bod waarna we vervolgens kijken hoe we daarop scoren en of we 
ergens op kunnen verbeteren. De komende tijd kijken we met het team naar ons taalleesonderwijs, 
21 century skills, burgerschap, strategieën voor leren en denken en samenwerkend leren en onze 
beroepshouding. Deze onderwerpen hebben we gekozen omdat dit o.a. de speerpunten zijn waar 
we dit jaar extra aandacht aan besteden in de klassen en tijdens de team nascholing.  
 
Kortom; er staat een hoop te gebeuren dit jaar. Wij hebben er zin in en gaan het jaar met frisse zin 
tegemoet! 
 
Hartelijke groet, namens het team, 
Ron en Charlotte  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen: Twee nieuwe MR-leden 
 
Graag stel ik mezelf aan u voor.  
 
Mijn naam is Wesley de Winne en sinds begin december neem ik 
deel in de medezeggenschapsraad (MR).  
Op de Rozenhorst heb ik twee kinderen namelijk Florine in groep 
5A en Charlotte in groep 2D.  
Mijn oudste dochter Jorinde zit op de middelbare school. Mijn 
motivatie om MR lid te zijn, is om een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren in de medezeggenschap van de Rozenhorst. In de 
vergaderingen kan ik aangeven wat er goed gaat, maar ook wat er 
verbeterd kan worden. Daar heb ik uw inbreng voor nodig. 
Binnenkort krijg ik ook een cursus aangeboden van de Rozenhorst 
om deze bijzondere taak nog beter te kunnen vervullen. Ik hou 
mijn oren en ogen open en wil graag uw stem laten horen. Als er 
wat is, spreek me gerust even aan. Ik ben regelmatig te vinden op 
het schoolplein om de kinderen op te halen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Wesley de Winne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via deze weg wil mijzelf voorstellen als nieuw MR lid van de 
Rozenhorst.  
  
Mijn naam is Dion Pol, ik ben 30 jaar en woon samen met mijn 
vrouw Ilse en kinderen Mats ( 4 jaar), Vik(1 jaar) en Sem(1 jaar) in 
Rozenburg. 
In het dagelijks leven werk ik bij Feyenoord als Coördinator 
onderwijs. In deze rol ben ik dagelijks bezig met het ontwikkelen 
en integreren van onderwijs in en om Rotterdam. 
Binnen de MR probeer ik een steentje bij te dragen aan de 
toekomst(plannen) van de Rozenhorst en haar leerlingen. 
Mochten jullie meer willen weten, spreek mij vooral aan op het 
schoolplein. 

 

 

 
 

 



Beste ouders, 
 
Kort voor de kerstvakantie heb ik mijzelf voorgesteld in het Rozenblaadje.  
Sinds vorige week ben ik aan de slag gegaan als brugfunctionaris voor kansengelijkheid.  
Ik sta regelmatig op het plein en geniet van de kinderen die met elkaar spelen of samen nog een 
praatje maken voordat ze naar binnen gaan.   
Heeft u als ouder een vraag of een opmerking? U mag mij altijd aanspreken.  
Wist u dat u voor de aanvraag van het Jeugd- en Cultuurfonds ook bij mij mag aankloppen. 
Een kind wat graag wil sporten zoals, voetbal, atletiek, boksen, streetdance of turnen? U bent van 
harte welkom. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de scouting.  
Heeft uw kind meer behoefte aan het leren bespelen van een instrument (bij UDI bijvoorbeeld of 
gitaarles) of wil het graag leren tekenen of schilderen? Dan zie ik u graag voor de aanvraag. Er is 
meer mogelijk dan u denkt! 
U kunt verder ook bij mij terecht voor overige financiële hulpvragen. 
 
Misschien heeft u een idee wat u graag zou willen uitvoeren maar weet niet waar te beginnen? 
Kom langs, dan gaan we kijken hoe we het kunnen realiseren. 
 
De deur staat maandagmiddag en woensdag open voor een ieder die vragen heeft. 
Uiteraard worden uw hulpvragen vertrouwelijk behandeld! 
 
Als u behoefte heeft aan een praatje bij een kopje koffie of thee kom gerust langs. U 
vind mij rechts naast het lokaal van juf Sigrid.  
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel, 
 
 
Geertje Timmer 
Brugfunctionaris kansengelijkheid 
 
 
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 

is bij ons op school Geertje Timmer. 
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 Social Schools 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 8:15 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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