
 

 

 

 

KONINGSSPELEN EN OPENING PLEIN 
 

 

We hebben een fantastische dag gehad tijdens de koningsspelen en de 

opening van het plein. Ik wil nogmaals alle ouders heel erg bedanken voor 

alle hulp. Ook voor alle planten en bloemen die we hebben gekregen. Ook 

de plantenbakken zien er weer geweldig uit!! 

Vandaag stond een mooi artikel over de opening van het plein in het AD. In 

de bijlage kunt u ook dit artikel lezen. 

Ik ben supertrots op het team, de ouders en de kinderen van de Rembrandtschool! 

Meint 

VOETBALKAMPIOEN 
 

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een heel leuk 4x4 voetbaltoernooi gehad. Ze 

hebben goed gespeeld en ook onderling veel plezier gemaakt. Goed aan de 

spelregels gehouden, eerlijk gespeeld en respect voor elkaar. En dan heeft één van 

de teams ook nog de beker gewonnen!!! Gefeliciteerd!! 
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WANDELVIERDAAGSE 
 

De avondvierdaagse is dit jaar in de week van 28 mei t/m 1 juni. 
De kinderen krijgen deze week de brief mee. Voor ouders die mee willen lopen 
zijn er losse exemplaren in de klassen te verkrijgen. 
Helaas kunnen de kosten dit jaar niet meer door school worden betaald. Dit 
betekent dat elke deelnemer zelf €5 moet betalen, zowel kinderen als 
volwassenen.  
Ook bij de avondvierdaagse kunnen we de nodige hulp gebruiken. Wilt u 
helpen, geef dit aan op het strookje onderaan de brief. Uiterlijke inleverdatum 
van de strookjes is 23 mei! 
Wij hopen op een leuke groep wandelaars!  
 

NIEUWE JUF en JUF AFWEZIG 
 
Juf Dilara van groep 1/2b is deze week voor het laatst. Vanaf de meivakantie 

tot de zomervakantie zal Juf Rina donderdag en vrijdagochtend in groep 

1/2b werken.  

Juf Yvonnette zal na de meivakantie 2 weken afwezig zijn. Dit was al bekend 

voordat zij bij ons ging werken. Gelukkig hebben we een goede oplossing 

gevonden. 

Juf Gretha blijft gewoon op maandag en vrijdag in groep 5. Op dinsdag en 

donderdag is meester Hans in de groep en op woensdagochtend juf 

Christina. Vanaf 29 mei is juf Yvonnette er weer.   

OUDERAVONDEN 
 

De komende weken organiseren we een aantal 

ouderavonden rondom een thema. Deze 

avonden worden samen verzorgd met DOK Delft. 

De avonden starten om 19.15 uur. 

Donderdag 17 mei  

(Voor)lezen is fijn 

Locatie: DOK Voorhof 

Donderdag 7 juni  

Gezond eten en drinken kan ook lekker zijn en 

Bewegen kan overal 

Locatie: Rembrandtschool 

Wij willen graag weten hoeveel ouders komen op deze bijeenkomsten. U kunt zich opgeven bij 

Meint, via directie.rembrandtschool@scodelft.nl  Wij hopen dat veel ouders deze leuke 

bijeenkomsten bijwonen.  

 

 

mailto:directie.rembrandtschool@scodelft.nl


 

 

 

OPHALEN KINDEREN 
 

Als uw kind door een ander wordt opgehaald of met een ander kind mee naar 

huis mag, wilt u dit ’s morgens doorgeven aan de leerkracht van de groep, of 

even bellen met school. Soms is er verwarring en onduidelijkheid. 

 

 

VAKANTIE 
 

Vandaag is de laatste dag voor de meivakantie. 

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige 

meivakantie toe.   

Op maandag 14 mei starten we weer op school! 

KALENDER 
 

Ouderbijeenkomst DOK Voorhof  17 mei 2018 

Wandelvierdaagse   28 mei t/m 1 juni 2018 

Schoolkamp groep 8   30 mei t/m 1 juni 2018 

Ouderbijeenkomst Eten en Drinken 7 juni 2018 

Schoolreisje     8 juni 2018 

Afscheidsavond groep 8   5 juli 2018 

 

Vakanties en vrije dagen 

Meivakantie   27 april t/m 11 mei 2018 

STUDIEDAG   18 juni 2018 

Vrije dag   13 juli 2018 

Zomervakantie   16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018 

 

 

 

Alle kunstwerken in de nieuwsbrief zijn gemaakt door kinderen van de Rembrandtschool! 


