
 

 

 

 

PASEN 
 

We vieren donderdag het paasfeest op school. We gaan weer 

gezellig met elkaar eten. Ouders mogen de warme hapjes op 

borden of schalen tussen 11.45 uur en 12.00 uur naar school 

brengen. Overige hapjes kunnen vanaf 8.20 uur in de klas 

worden gebracht. Tussen de middag eten en drinken we 

samen op school. 

Alle kinderen blijven dus over en zijn om 14.00 uur vrij!! 

Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen!  

HET PLEIN 
 

Iedereen heeft het vast al gezien en gemerkt. 

Vorige week zijn we gestart met de renovatie 

van het schoolplein!! 

Het gaat best snel. De nieuwe zandbak is al klaar 

en verschillende speeltoestellen zijn verplaatst. 

Eerst zijn we aan het werk op het plein voor de 

onderbouw. Als dat klaar is starten we met het 

plein voor de bovenbouw.  

We proberen de overlast te beperken voor 

iedereen.  

 

OPENING PLEIN EN OPEN HUIS 
 

Op vrijdag 20 april gaan we het schoolplein feestelijk openen. We doen dit 

tijdens de Koningsspelen. Deze dag staat in het teken van dans, muziek, sport 

en spel. We gaan er samen een mooie dag van maken. Meer informatie 

hierover krijgt u later in een aparte nieuwsbrief. 

Op woensdagochtend 18 april organiseren wij een open huis. Dit open huis is 

voor nieuwe ouders. Mocht u mensen kennen met jonge kinderen en de 

Rembrandtschool nog niet kennen, nodig ze uit voor deze open dag.  

 

 
Nieuwsbrief maart 2018 



 

 

DANSVOORSTELLINGEN 
 

De groepen 1 tot en met 4 geven een dansvoorstelling. Alle ouders, 

opa’s, oma’s, enz zijn van harte welkom! 

8.45 uur – 9.15 uur  Groep 1 – 2 A 

9.30 uur – 10.00 uur  Groep 4 

11.15 uur – 11.45 uur  Groep 3 

De voorstellingen zijn in het speellokaal. De voorstellingen van de 

groepen 1-2B, groep 6 en groep 7 waren een groot succes.  

 

NIEUWE JUF 
 
Op dinsdag 3 april begint een nieuwe juf op de Rembrandtschool. 

We heten juf Yvonette allemaal van harte welkom. 

Juf Yvonette gaat vanaf 12 april werken in groep 5. Juf Ellen gaat dan 

met zwangerschapsverlof.  

Juf Yvonette gaat werken op dinsdag, woensdag en donderdag. Juf 

Gretha werkt op maandag en vrijdag in groep 5. 

 BERICHT VAN DE LUIZENMOEDERS 
 

In de afgelopen weken zijn de kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis  .  

De volgende controle is na de meivakantie. Wilt u in de tussentijd zelf u kind af en 

toe goed controleren? 

PARRO 
 

We gaan op school werken met Parro. Parro is een makkelijke en 

veilige communicatieapp waarbij wij als leerkracht berichtjes over 

de groep kunnen sturen. Alles wat door ons op Parro wordt gezet 

is beveiligd en alleen zichtbaar voor u als ouder en niet voor de 

buitenwereld.. U ziet alleen de berichtjes van de eigen groep van 

uw kind(eren). Meer informatie over Parro kunt u vinden op: 

https://parro.education/ouders/  

U ontvangt allemaal een uitnodiging met een aanmeldcode. U kunt 

de app Parro vinden in de appstore. U kunt ook inloggen op de 

computer via https://talk.parro.com/  

Minimaal 1x per week ontvangt u via Parro een berichtje van de 

leerkrachten van de groep van uw kind. We starten na Pasen met 

Parro.  

https://parro.education/ouders/
https://talk.parro.com/


 

 

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 12 april  

Wegwijs in de Rembrandtschool en Thuis in Social media 

Locatie: Rembrandtschool 

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.  

KALENDER 
 

Paaslunch op school   29 maart 2018 

Dansvoorstellingen groep 1 t/m 4 4 april 2018 

Open huis    18 april 2018 

Citotoets groep 8   16 t/m 19 april 2018 

Opening Plein / Koningsspelen 20 april 2018 

Schoolkamp groep 8   30 mei t/m 1 juni 2018 

Schoolreisje    8 juni 2018 

Afscheidsavond groep 8  5 juli 2018 
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Vakanties en vrije dagen 

Pasen   30 maart t/m 2 april 2018 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 


