
 

 

 

OPENING PLEIN 
 

Er wordt al een aantal weken gewerkt aan het nieuwe schoolplein. Gelukkig is het plein bijna klaar. 

Natuurlijk willen we het plein feestelijk openen. Dat doen we op vrijdag 20 april tijdens de 

Koningsspelen. Samen met de mensen van de Klankenkaravaan maken de kinderen een voorstelling 

voor iedereen die wil komen kijken.  

De kinderen gaan tijdens deze dag tussen de 

middag niet naar huis. We eten allemaal op 

school. De opening en voorstelling van de 

kinderen is om 13.00 uur. De kinderen mogen na 

de voorstelling rond 14.30 uur naar huis.  

Natuurlijk kunnen we alle hulp van ouders 

gebruiken. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u 

daar meer over lezen. 

Iedereen is tijdens de opening van harte welkom. 

U mag dus iedereen (opa’s, oma’s, vrienden, 

buren, familie) uitnodigen om er bij te zijn. 

Het programma voor de dag: 

8.30 uur Koningsontbijt  

Alle kinderen krijgen ontbijt op school 

9.00 uur Sport, Spel, Kunst, Zang, Dans en Muziek  

In groepen doen de kinderen verschillende activiteiten 

12.15 uur Lunch 

We gaan samen pannenkoeken eten 

13.00 uur  Opening van het plein 

Verrassende opening van het plein 

13.30 uur Voorstelling door alle kinderen van de school 

Alle kinderen van de school doen mee aan een spectaculaire voorstelling voor 

iedereen die wil komen kijken.  

14.30 uur Na de voorstelling gaat iedereen naar huis. Dit is ongeveer om 14.30 uur. 

Mocht u een klein cadeautje als verrassing mee willen nemen? Wij willen heel graag de 

plantenbakken rondom de school met mooie bloeiende planten beplanten.  
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WIE WIL ER MEE HELPEN? 
 

We zoeken ouders/verzorgers die graag mee willen helpen. We hebben 

veel verschillende vragen. U kunt zich aanmelden bij meester Meint, via 

mail directie.rembrandtschool@scodelft.nl  

Waarvoor hebben we hulp nodig? 

- Tijdens het ontbijt (tussen 8.30 uur en 9.00 uur) 

- Tijdens de activiteiten (tussen 9.00 uur en 12.00 uur) 

- Om pannenkoeken te bakken, u mag ook thuis bakken, wij regelen  

bakmix 

- Tijdens de lunch (tussen 12.00 uur en 13.00 uur) 

- Folderen (hierover leest u verder in deze nieuwsbrief meer) 

 

OPEN HUIS 
 

Op woensdag 18 april organiseren wij een OPEN HUIS voor ouders die 

de school nog niet kennen. Vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur zijn nieuwe 

ouders van harte welkom om onze school te leren kennen. Wij willen u 

vragen om mensen hiervoor uit te nodigen. Kent u ouders die onze 

school nog niet kennen, of ouders die een school zoeken voor hun 

kind, nodig ze uit voor onze open dag. 

 

FOLDEREN 
 

We willen graag zoveel mogelijk bezoekers tijdens de opening en het OPEN 

HUIS. Daarom willen we in de buurt van de school graag folders rondbrengen. 

Welke ouders willen daarbij helpen? 

U kunt zich aanmelden bij meester Meint. 

BLOEIENDE PLANTEN 
 

We willen graag de plantenbakken rondom de school met bloeiende planten 

beplanten. Het zou geweldig zijn als veel mensen een bloeiende buitenplant 

mee nemen om de school extra aan te kleden. 

 

ROOD – WIT – BLAUW - ORANJE 
 
Om het extra feestelijk te maken op 20 april vragen wij aan alle kinderen 

om een rood, wit, blauw of oranje t-shirt of trui aan te doen.  

Alle kunstwerken in de nieuwsbrief zijn gemaakt door kinderen van de 

Rembrandtschool! 
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