
 

 
 

Het Rozenblaadje 
 

maart 2023 
 

dinsdag 7 mrt. 

Groep 1-2 b 
Excursie naar kinderboerderij De Beestenboel 

Voor de les: Beesten boel 
Verdere informatie volgt via Social schools. 

woensdag 8 mrt. 

Groep 5a – 5b 
Excursie naar het Wereldmuseum en Belasting & Douane 

museum te Rotterdam. 
Voor de les: Wereldvoedsel 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

donderdag 9 mrt. 

Groep 1-2 c 
Excursie naar kinderboerderij De Beestenboel 

Voor de les: Beesten boel 
Verdere informatie volgt via Social schools. 

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

maandag 13 mrt.  

Groep 6a – 8b 
Excursie naar het Wereldmuseum en Belasting & Douane 

museum te Rotterdam. 
Voor de les: Wereldvoedsel 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

dinsdag 14 mrt. 

Groep 1-2 d 
Excursie naar kinderboerderij De Beestenboel 

Voor de les: Beesten boel 
Verzamelen bij de kinderboerderij om 8:45 uur. 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

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 Pannenkoekdag 

woensdag 22 mrt. 

Groep 7a – 8a 
Excursie naar het Wereldmuseum en Belasting & Douane 

museum te Rotterdam. 
Voor de les: Wereldvoedsel 

Verdere informatie volgt via Social schools. 

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/


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 

apr. 

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 
Kampweek naar 

Het Kuijpershoefke  
Land van Kleef 6a  

5175 BT  Loon op Zand 

 
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 

dinsdag 4 juli 
Groepen 8 

Eindmusical. 

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 

donderdag 28 sept. 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 

vrijdag 29 sept. Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

ma. t/m vrij. 
16 okt. t/m 

20 okt. 
Herfstvakantie. 

vrijdag 22 dec. Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

ma. t/m vrij. 
25 dec. t/m 5 

jan. 2024 
Kerstvakantie. 

vrijdag 2 feb. 
Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij. 

ma. t/m vrij. 
19 feb. t/m 

23 feb. 
Voorjaarsvakantie. 

vrij. t/m ma. 
29 mrt. t/m 1 

apr. 
Goede Vrijdag – Tweede Paasdag. 



ma. t/m vrij 
29 apr. t/m 

10 mei 
Meivakantie. 

maandag 20 mei  Tweede Pinksterdag. 

donderdag 11 juli Vrije dag voor de groepen 8. 

vrijdag 12 juli Extra vrije dag voor alle leerlingen. 

ma. t/m vrij 
15 juli. t/m 

23 aug. 

 
Zomervakantie. 

 

maandag 26 aug. Eerste schooldag schooljaar 2024-2025 

 
 
Aankondiging onderzoek Inspectie van het onderwijs  
 
Op dinsdag 11 april 2023 komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een thema-
onderzoek.  
Met dit onderzoek halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van het onderwijs. Dit 
onderzoek gaat over de kwaliteit van extra ondersteuning. 
 
De inspecteur spreekt deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt 
informatie op door een vragenlijst aan enkele ouders voor te leggen. De 
inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving zorgvuldig om met 
persoonsgegevens, deze zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De inspectie 
geeft in dit onderzoek geen oordeel over de school.  
 
 
 
Pannenkoekdag 
 
Vrijdag 17 maart is de landelijke pannenkoekdag. Onze school gaat hieraan meedoen omdat wij 
een "kookstudio" hebben en het lopende thema op dat moment "Wereldvoedsel" is. 
 
Alle kinderen krijgen deze dag één pannenkoek.  
De kinderen nemen wel gewoon hun eigen lunch mee deze dag. 
Mag uw kind geen pannenkoek ivm een allergie, mail dit even naar de de leerkracht van uw kind. 
 
We gaan ook voor ouderen bakken en dit met twee kleuterklassen brengen bij Haven du Pont. Het 
doel van de pannenkoekendag is namelijk verbinding tussen oud en jong. 
 
Twee koks komen deze dag pannenkoeken bakken op school. Echter is het niet haalbaar om voor 
vierhonderd personen pannenkoeken te bakken. Daarom hebben we pakken pannenkoekenmix 
ingekocht en zal er binnenkort nog een oproep via Social Schools volgen of u thuis mee kan bakken 
deze ochtend. 
 
We kijken uit naar deze dag! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Vakantierooster en vrije dagen 2023 - 2024 

 

 
Herfstvakantie     16-10-2023 t/m 20-10-2023 
Kerstvakantie     25-12-2023 t/m 05-01-2024 
Voorjaarsvakantie    19-02-2024 t/m 23-02-2024 
Goede vrijdag/ Pasen   29-03-2024 t/m 01-04-2024 
Meivakantie     29-04-2024 t/m 10-05-2024 
Tweede Pinksterdag   20-05-2024 
Zomervakantie     15-07-2024 t/m 23-08-2024 
 

Vrije dagen voor alle groepen (studiedagen)  
Donderdag  28-09-2023 
Vrijdag   29-09-2023 
Vrijdag   22-12-2023 
Vrijdag   02-02-2024 
 
Extra vrije dag voor de groepen 8 
Donderdag  11-07-2024 

 
 
 
 
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.  
 
 
 
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 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. 

Als u kind na het weekend nog steeds ziek is zou u dan ook naar school 
willen bellen? 
Wij hoeven ons dan niet af te vragen of uw kind nog ziek is of dat er misschien iets 
onderweg naar school gebeurt zou kunnen zijn. 
 
Na 8:15 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.     
 
 
 
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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