Nieuwsbrief september 2020

KWINK

Dit schooljaar werken met de methode Kwink aan sociaal emotioneel leren (SEL). Sociaal emotioneel leren is gericht
op het leren omgaan met jezelf en de ander. M.b.v. Kwink wordt er preventief gewerkt aan een veilige sfeer binnen
school. De methode geeft per twee weken een nieuw onderwerp en neemt de kinderen hierin mee door
verschillende filmpjes en activiteiten schoolbreed aan te bieden. Kwink biedt een grote emotie woordenschat
waarmee onze leerlingen leren hun emoties te verwoorden. De eerste twee weken is het onderwerp een prettige
groep voor de onderbouw waarbij het emotie woord ‘prettig’ hoort. Voor de bovenbouw is het onderwerp een
veilige groep waarbij het emotie woord ‘veilig’ hoort.

In onderstaande link is een speciaal ouder magazine ontworpen waarin Kwink wordt uitgelegd aan ouders. Op deze
manier weet u als ouder hoe wij hier als school aan zullen werken. Vijf keer per jaar volgt er ook een digitale
ouderbrief.
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
Elles Bosboom, Lynette Geval en Charlotte Stevels (team gedragsspecialisten)

THUISONDERWIJS
In de loop van deze of volgende week zult u weer een brief
ontvangen met de nieuwe richtlijnen rondom corona vanuit het
bestuur.
Als team van de Rembrandt bereiden we ons voor op een
periode, waarin de kans op uitval van leerkrachten/leerlingen en
fysiek onderwijs groot is. Als er sprake is van uitval, zal in de
meeste gevallen wel thuisonderwijs geboden kunnen worden.
We willen snel kunnen schakelen naar online-onderwijs als
kinderen voor een bepaalde periode thuis komen te zitten. Ook
al is het misschien maar voor een paar dagen, zullen we het
onderwijs via GOOGLEclassroom en GOOGLEmeet continueren.
We hebben u daarvoor nodig.
●

●

Zorg dat u in kunt loggen in COOLPORTAAL en daarmee
ook in GOOGLE classroom! De leerkrachten zetten daar
nu al regelmatig een berichtje voor u in. Lukt het niet, neem contact op met de leerkracht.
Zorg dat u snel over een device kunt beschikken voor uw kind! Lukt dat niet, geef dat aan bij de leerkracht.

In de bijlagen van deze mail is een handleiding meegestuurd voor het inloggen in COOLportaal.

SCHOOLAFSPRAKEN
Deze eerste schoolweken hebben we in de school aandacht voor
groeps- en schoolafspraken. We delen hierbij de
schoolafspraken met u, zodat u weet wat we als school
belangrijk vinden en waar we met uw kind aan werken.
Graag willen we hier een afspraak uitlichten: ‘Mobiele telefoons
gaan uit (of blijven thuis) zodra we het schoolplein op komen’.
De eerste schoolweken hebben we in de hogere groepen al een
aantal incidenten gehad met mobiele telefoons. Kinderen
mogen op school hun telefoon niet gebruiken, ook niet bij de
overblijf. We vragen kinderen en ouders om telefoons thuis te
laten. Mocht het echt noodzakelijk zijn om er één mee te
nemen, overleg dan met de leerkracht wat mogelijk is.
Hieronder de afspraken:
● Telefoons blijven zoveel mogelijk thuis.
● Telefoons die toch worden meegenomen staan uit en
worden door de leerling zelf opgeborgen.
● Bij telefoongebruik, wordt de telefoon door de
leerkracht ingenomen tot einde schooldag.
● Wordt de telefoon voor een 2de keer ingenomen, moet
de telefoon door een ouder worden opgehaald na schooltijd.
● School is niet aansprakelijk bij schade, diefstal van
telefoons.

VULPENNEN
Vanaf groep 4 leren de kinderen te schrijven met een vulpen. Zij ontvangen hiervoor een
vulpen van school. De kinderen blijven met deze vulpen schrijven tot en met groep 7.
Mocht de ontvangen vulpen kwijtgeraakt zijn of kapot gegaan zijn, kunt u bij ons een
nieuwe vulpen aanschaffen voor € 10,00. De vullingen voor deze vulpen zijn op school
aanwezig. Ook kunt u ervoor kiezen zelf een vulpen aan te schaffen. Mochten de
vullingen die wij op school beschikbaar hebben, daar niet in passen, dient u ook zelf voor
vullingen te zorgen.

BELANGRIJKE DATA 2020 - 2021
21 september t/m 2 oktober
30 september
5 oktober
6 oktober
7 oktober
12 oktober
13 en 15 oktober
14 oktober

afname LOVStoetsen
opening kinderboekenweek
dag van de leraar
MR
peuterochtend
STUDIEDAG, kinderen vrij!
pre-adviezen groep 8
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
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag
2de paasdag
meivakantie
hemelvaart
pinksteren
zomervakantie

19 t/m 23 oktober
21 december t/m 1 januari
22 februari t/m 26 februari
2 april
5 april
26 april t/m 7 mei
13 en 14 mei
24 mei
16 juli t/m 27 augustus

