
 

 

 

 

Laatste dag 
 

Dit is mijn laaste dag op de Rembrandtschool. Ik heb de afgelopen maanden met heel veel plezier 

hier gewerkt. Ik wil alle ouders, kinderen en natuurlijk het team van de school heel erg bedanken 

voor de fijne en prettige samenwerking. Ik heb de 

Rembrandtschool leren kennen als een gezellige 

buurtschool waar hard gewerkt wordt aan goed 

onderwijs voor alle kinderen. De ouders wil ik graag 

bedanken voor de fantastische samenwerking. Wat 

een mooie betrokkenheid van ouders op school. Op 

maandag 4 juni start ik op basisschool de Horizon.  

Angela is weer terug en heeft mijn taken weer 

overgenomen. 

Nogmaals veel dank en tot ziens! 

Meester Meint Helder  

Sportdag 
 

Vrijdag ochtend 22 juni is er een sportochtend voor de hele school.  

Groepen 1 t/m 4 sporten op het plein en in de 

gymzaal, groepen 5 t/m 8 sporten op het grasveld bij 

partycentrum Onder Ons (Kerkpolder) 

Het is handig als de kinderen deze dag in hun 

sportkleding naar school komen. 

We kunnen voor deze ochtend uw hulp goed 

gebruiken. Bij alle klassen hangt een intekenlijst voor 

ouderhulp. Heeft u tijd en zin in een sportieve 

ochtend, schrijf dan uw naam op de lijst erbij! 
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WANDELVIERDAAGSE 
 

 
Vanavond is de laatste dag van de wandelvierdaagse. Er doen 40 
kinderen van de Rembrandtschool mee. Veel ouders hebben mee 
gelopen of geholpen bij het uitdelen van drinken. Heel erg bedankt voor 
deze hulp.  
En voor iedereen die mee loopt: veel succes vanavond! 
 

 

Kangoeroewedstrijd 
 
In maart hebben 37 leerlingen mee gedaan met de wereld wijde wiskundewedstrijd, de 

Kangoeroewedstrijd.  In heel Nederland zijn er 124.000 leerlingen die individueel mee hebben 

gedaan. De wedstrijd was best pittig. De W4Kangoeroe 2018 was een jubileumeditie, al 25 jaar wordt 

het in Nederland georganiseerd. 

Afgelopen maandag 21 mei kregen we de uitslag binnen op 

school. Voor elke deelnemer was er een klein presentje. De 

winnaars van de groepen zijn geworden: 

Groep 3: Xanne, groep 4: Rishan, groep 5: Kirsten, groep 6 

Yara ,groep 7: Fleur, groep 8: Linda. 

De allerhoogste score van de school heeft Yara uit groep 6!!!  

Van harte gefeliciteerd allemaal!!! 

 

Uit het team 
 
 

Juf Yvonnette is weer terug. Vanaf deze week staat zij weer 

in groep 5. In groep 1/2b is juf Rina gestart. We heten haar 

van harte welkom. 

Juf Irmgard zal de komende weken afwezig zijn. De komende 

donderdagen staat er een invaller in groep 3.  

 

 

Studiedag 
 

Op maandag 18 juni heeft het team een studiedag. De kinderen zijn vrij op maandag 18 juni!! 

 



 

 

OUDERAVONDEN 
 

Donderdag 7 juni is de laatste ouderavond rondom een 

thema. Het thema is Gezond eten en drinken kan ook 

lekker zijn en Bewegen kan overal. De bijeenkomst is op 

de Rembrandtschool. De avond start om 19.15 uur.  

Wij willen graag weten hoeveel ouders komen op deze 

bijeenkomsten. U kunt zich opgeven bij Meint en 

Angela, via directie.rembrandtschool@scodelft.nl  Wij 

hopen dat veel ouders deze leuke bijeenkomsten 

bijwonen.  

GMR 
 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe ouder 

voor de gemeenschappelijke 

medenzeggenschapsraad. De GMR is de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het 

primair onderwijs van stichting SCO Delft e.o. De 

Rembrandtschool is een van de acht scholen voor 

primair onderwijs die valt onder deze stichting. Al is 

het voor ouders niet altijd direct zichtbaar, voelen 

we ons als school erg verbonden met de andere 

scholen van de stichting. We zijn gewend om veel 

met elkaar te overleggen, te delen en van elkaar te 

leren. Ook zijn we in grote lijnen sterk afhankelijk van 

elkaar. U kunt dan denken aan onder andere de formatie en de begroting.  

Helaas staat de vacature voor ouderlid GMR al maanden open. Dat betekent dat de 
Rembrandtschool momenteel onvoldoende vertegenwoordigd is in de GMR, terwijl het bespreken 
van belangrijke zaken die invloed hebben op de school gewoon doorgaat. Namens het team zit 
Charlotte Stevels in de GMR. We zoeken met spoed iemand die samen met haar de school kan 
vertegenwoordigen. Enige ervaring op het gebied van beleid is wel gewenst. 

Voorbeelden van bespreekpunten die op de agenda staan van de GMR zijn: 

- Begroting  

- Formatie 

- Protocollen/beleidsstukken als schorsing en verwijdering, functieboek, veiligheidsbeleid e.d. 

- Strategisch beleidsplan 

- Jaarevaluatie personeel en onderwijs 
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KALENDER 
 

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 

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! 


