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Welkom terug op school! Fijn jullie allemaal weer te zien! 

STARTGESPREKKEN 
 
Ook dit schooljaar organiseren we startgesprekken met ouders. Deze vinden plaats via GOOGLE MEET op maandag 
14 september en woensdag 16 september a.s.  Omdat het voor ouders met meerdere kinderen fijn is als de 
gesprekken op dezelfde dag plaatsvinden, stellen we eerst die ouders in de gelegenheid om in te schrijven.  

LET OP: 
● Vanaf maandag 7 september kunnen alle ouders zich inschrijven met meerdere kinderen op school. 
● Vanaf dinsdag 8 september kunnen alle ouders zich inschrijven met 1 kind op school. 
● Mocht u Parro niet gebruiken of de instructie niet duidelijk vinden, kunt u bij de leerkracht of directeur 

terecht om samen het gesprek in te plannen. 
● Donderdag 10 september 17:00 uur sluit de inschrijving. 
● De gesprekken van groep 1/2 vinden plaats op maandag en dinsdag i.p.v. maandag en woensdag. 

 
Om uw startgesprek in te plannen: 

● Opent u Parro 
● Opent u de Agenda en de gespreksplanner 
● Kiest u per kind een leeg tijdsstip 

 
Vrijdag 11 september krijgt u verdere informatie over het inloggen in GOOGLE MEET. 
 
Doelen van het startgesprek zijn: 

● Kennis maken met elkaar. 
● Het kind beter leren kennen door informatie rondom de ontwikkeling te delen met elkaar. 
● Doelen en plannen voor dit schooljaar met elkaar afstemmen. 
● Afspraken maken en wensen delen rondom communicatie ouder – leerling – school.  

 

 



 
 

INLOGGEN OUDERPORTAAL EN PARRO 
 
Sinds 6 augustus jl. kunnen ouders met 1 account inloggen bij Parro en 
bij het Ouderportaal. Parro kunt u als app downloaden op uw telefoon 
of openen via uw browser. 

● Als u Parro opent wordt er gevraagd eenmaal opnieuw in te 
loggen.  

● Als u klikt op “opnieuw inloggen” gaat u naar de inlogpagina. 
● Daar vult u uw e-mailadres of gebruikersnaam met uw wachtwoord van het Ouderportaal in.  

Nu heeft u met deze gegevens één account waarmee u toegang heeft tot Parro en het Ouderportaal. Mocht dit niet 
lukken, wilt u dit dan aan ons doorgeven via de mail (directie.rembrandtschool@scodelft.nl). Dan ontvangt u nieuwe 
inlogcodes. 

Als u toegang heeft gekregen tot het systeem, willen wij u vragen uw gegevens te controleren en eventuele 
wijzigingen in te voeren. Tevens het verzoek om uw privacy voorkeuren aan te passen waar dit nodig is. 

 

VSO EN TSO 
 
Ook dit schooljaar bieden wij de mogelijkheid tot opvang van uw kind(eren) voor schooltijd en tussen de middag.  
 
De voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur. Wilt u uw kind(eren) laten deelnemen aan de voorschoolse 
opvang, kunt u zich aanmelden via de mail (directie.rembrandtschool@scodelft.nl). De kosten hiervan bedragen € 
2,50 per keer. 
 
Ook kunt u uw kind(eren) via de mail aanmelden voor het overblijven. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee 
en blijven over in de lokalen onder begeleiding van een overblijfkracht. Na het eten wordt er buiten gespeeld onder 
toezicht van de overblijfkrachten. De kosten hiervan bedragen € 2,00 per keer. 
 
Aan het einde van elke maand ontvangt u de factuur m.b.t. de VSO en de TSO met het verzoek deze te betalen. 
 

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN 
SO EN TSO 

Met de start van het schooljaar hebben we weer een aantal nieuwe kinderen 
en gezinnen kunnen verwelkomen. 

 

Een hartelijk welkom aan: Rayenne, Tony en Bart in groep 1-2 en aan Ryan, 
Tygo en Ilana in groep 3!  
 
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op de Rembrandtschool! 
 

 

ONTWIKKELINGEN CORONA-MAATREGELEN 
SO EN TSO 
Hieronder informeren we u over aanpassingen als het gaat om corona-maatregelen.  

● Kinderen die op vakantie zijn geweest naar een gebied met code oranje mogen naar school. Wel zijn we 
graag op de hoogte, zodat we waar nodig individuele maatregelen kunnen overleggen. 

Hieronder voor de duidelijkheid nog een keer de thuisblijfregels: 
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GEZONDE TUSSENDOORTJES 
 
 

Op woensdag, donderdag en vrijdag is het weer groente-/ en fruitdag. Later in het jaar 
hopen we weer schoolfruit te ontvangen. Voor nu willen we u vragen om op deze dagen 
als tussendoortje iets van groente of fruit mee te geven. Op school wordt aandacht 
besteed aan gezonde voeding en het belang daarvan. 

 
LUIZENPLUIZEN 

 
 

In verband met de corona-maatregelen zullen wij het luizenpluizen voorlopig niet op school 
organiseren. Daarom verzoeken wij u uw kind(eren) zelf thuis goed op eventuele luizen te 
controleren. Mocht u luizen aantreffen, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven? 

 
 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 

Op woensdag 9 september a.s. komt de schoolfotograaf onze school bezoeken. Helaas is 
dit jaar niet mogelijk om foto’s met broertjes/zusjes foto’s te laten maken die niet op onze 
school zitten.  

Ondanks deze beperkingen, zal de fotograaf zijn/haar best doen de portretten en 
groepsfoto’s met hoge kwaliteit te verzorgen.  

 

 
BELANGRIJKE DATA 2020 - 2021 

 



 

 

Maandag ontvangt u onze nieuwe jaarkalender! 

8 september MR 
9 september schoolfotograaf 
14 en 16 september startgesprekken 
21 september t/m 2 oktober afname LOVStoetsen 
30 september opening kinderboekenweek 
5 oktober dag van de leraar 
6 oktober MR 
7 oktober peuterochtend 
12 oktober STUDIEDAG, kinderen vrij! 
13 en 15 oktober pre-adviezen groep 8 
14 oktober juffen en meestersdag en Rembrandt’s got talent 

STUDIEDAGEN (alle kinderen vrij!) 
maandag 12 oktober 
maandag 26 oktober 
donderdag 11 en vrijdag 12 maart 
donderdag 24 juni 

VAKANTIES 
herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 
kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 
voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 
goede vrijdag 2 april 
2de paasdag 5 april 
meivakantie 26 april t/m 7 mei 
hemelvaart 13 en 14 mei 
pinksteren 24 mei 
zomervakantie 16 juli t/m 27 augustus 

 

 

 

 

 

 

 


