
 

 

 

 
Nieuwsbrief oktober 2020 

                     

 

ONTRUIMINGSOEFENING 
 

 

De ontruimingsoefening die wij op 8 oktober jl. hebben gehouden is erg goed verlopen. Alle kinderen en 

leerkrachten hadden het pand vlot verlaten via de aangegeven vluchtroutes. Later in het jaar zullen we nog een 

oefening houden. 

 

KINDERBOEKENWEEK 
 

 

Op 30 september is de Kinderboekenweek met het thema “En toen?” geopend. Tijdens deze week is er veel 

aandacht besteed aan het lezen van boeken en verhalen die terug gaan in de tijd. Hoe leefden de ridders, verplaats 

je eens in oorlogstijd en kom alles te weten over de Oudheid.  Met de voorleeswedstrijd is er door enkele leerlingen 

heel goed voorgelezen op het podium. Per groep is door een deskundige jury een winnaar gekozen. Van alle 

winnaars is Jaya uit groep 7/8 gekozen om in februari mee te doen aan de voorrondes van de voorleeswedstrijd voor 

alle Delftse scholen. 

 



 

 

ICT STUDIEDAG 
 

Tijdens de studiedag van 12 oktober jl., hebben alle basisschoolmedewerkers van de stichting in een online 

omgeving met elkaar een inspirerende en leerzame dag gehad met workshops gericht op o.a. doorgaande leerlijn op 

digitale geletterdheid, didactiek van het online leren, 21th century skills en slimme IT-toepassingen in de les.  

 

Daarnaast hebben wij met het team de visie op IT binnen de onderwijsvisie van de school verrijkt.  

Binnen deze coronapandemie houden wij onze ambities vast, maar passen wij wel onze snelheid aan. Wij gaan 

daarbij voor het mogelijke en niet voor het onmogelijke. Samen bouwen wij verder aan goed onderwijs binnen onze 

school. Complimenten voor onze I-coaches (Chantal van Rijn en Danielle Koolmees) die de organisatie van deze 

geslaagde dag op zich hebben genomen! 

 

 

JUFFEN EN MEESTERSDAG 
 

Woensdag 14 oktober was het dan zover, de juffen en meestersdag. Wat een 

feestelijke dag, waarop wij de verjaardagen van de juffen en meesters hebben 

gevierd. De kinderen zijn ontvangen door de juffen en meesters op een gezellig 

versierd plein en daarna is deze dag in alle klassen gevierd. Veel kinderen van de 

onderbouw kwamen heel mooi verkleed naar school. De kinderen zijn getrakteerd 

op iets te drinken en wat lekkers. 

Wat zijn de juffen en meesters verwend met mooie tekeningen, knutselwerkjes, 

dansjes en kadootjes!  

Tijdens deze dag hebben wij ook genoten van Rembrandt’s got talent! 

 

INLEVEREN DELFTPAS 

Bent u Delftpashouder (of Rotterdampashouder) en heeft uw kind een 

gratis pas, dan stort de gemeente Delft een tegemoetkoming in de 

schoolkosten op de pas van uw kind. Met het tegoed kunnen in de winkels 

school- en sportspullen gekocht worden en/of aan school kan (een 

gedeelte van) de ouderbijdrage betaald worden.  

 

Het tegoed dat u ontvangt is: 

 Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 50 

De tegemoetkoming in de ouderbijdrage op scholen is maximaal:  

 Voor de basisschool: € 50 

Het tegoed wordt binnen 5 werkdagen na aanvraag op de pas gestort. 

Als u deze tegemoetkoming wilt gebruiken voor het betalen van de ouderbijdrage, dient u een kopie van de voor- en 

achterzijde van de Delftpas (of Rotterdampas) van uw kind z.s.m. op school in te leveren maar uiterlijk vóór 31 

december a.s. Alleen dan wordt uw ouderbijdrage rechtstreeks door de gemeente aan school betaald. 



 

 

BOOTCAMP VOOR HET GOEDE DOEL 
 

Vrijdag 9 oktober was het zover..... alle groepen hebben zich 

in het zweet gewerkt voor het goede doel! 

De groepen 1/2 en 3 hebben op het bovenbouwplein een ren, 

spring, klim en balanceer parcours afgelegd. 

De andere groepen hebben tijdens de gymles les gehad van 

een echte bootcamp instructeur. Rondjes om de school, 

circuits, estafettes….. ook zij moesten behoorlijk aan de bak. 

Alle kinderen hebben niet alleen heel erg hun best gedaan 

met de bootcamp, maar ook met het inzamelen van 

sponsorgeld! Er is in totaal een prachtig bedrag opgehaald: € 

757,50! 

De helft van dit bedrag is geschonken aan Stichting Ad Vitam. 

De andere helft wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuw 

buitenspeelmateriaal. Donderdag 15 oktober heeft groep 8 de 

cheque overhandigd aan Mark van Ad Vitam. 

 

Dank namens hem voor alle inspanningen! 

 

EU SCHOOLFRUIT 
 

 

Onze school is weer ingeloot voor het EU Schoolfruit programma. Vanaf 9 november 

2020 t/m 16 april 2021 ontvangen wij weer 3 porties fruit en groente voor alle 

leerlingen. Dit fruit zal dan op woensdag, donderdag en vrijdag genuttigd worden in de 

klassen. De kinderen worden hiermee gestimuleerd om samen fruit en groente te 

eten. 

 

 

NIEUWS VAN DE MR 
 

In afgelopen vergadering van de MR hebben we gesproken over 

een continurooster. Eind vorig schooljaar hebben we tijdelijk 

met een continurooster gewerkt i.v.m. Corona en we hebben 

geluiden opgevangen dat dit als prettig is ervaren. 

 

De MR gaat nu inventariseren wat voor soorten roosters er 

geschikt zouden kunnen zijn en wat de voor- en nadelen van 

deze roosters zijn. Tevens gaan we na waar de voorkeuren van 

het schoolteam naar uitgaan. Verder sturen we binnenkort een vragenlijst naar de ouders om te kijken waar de 

voorkeur van ouders ligt.  

 

Als alle resultaten zijn uitgewerkt, kunnen we bepalen wat de meest passende oplossing voor onze school is. 

We houden u hier van op de hoogte. 

 



 

 

JAARPLANTHEMA’S 
 

De afgelopen jaren heeft het team van de Rembrandt zich laten zien als een 

lerend, kundig en ambitieus team. Het lukt ons goed om doordacht en met de 

nodige rust en kalmte onze plannen waar te maken. In de periode maart - juli 

2020, waarin corona een grote rol speelde, hebben we ook gezien dat we goed 

in staat zijn om plannen bij te stellen en andere kansen op ontwikkeling aan te 

grijpen. Ook dit jaar zal corona invloed hebben op het onderwijs en op onze 

plannen, maar dat belet ons niet om plannen te maken. Met veel 

enthousiasme zetten we onze schoolontwikkeling voort en zullen we genieten 

van resultaten. Waar nodig lopen we wat langzamer of doen we een stapje de 

andere kant op. 

 

In het jaarplan 2020-2021 staat een vijftal grote thema's centraal: - rekenen - begrijpend lezen - wereldoriëntatie - 

ICT - sociaal emotioneel leren. We werken met vier leerteams en een gedragsteam. Alle teamleden hebben zitting in 

1 van de leerteams en zijn daarmee samen met de andere leden verantwoordelijk voor de doelen binnen dat thema. 

Een overstijgend doel van het werken met leerteams is het groeien naar een onderzoekende en lerende organisatie, 

waarbij het 'samen' voorwaardelijk is. We hebben daarom niet alleen aandacht op de studiedagen voor de 

inhoudelijke, maar ook voor de procesmatige kant van het werken in leerteams. 

 

JARIGEN OKTOBER 
 

In oktober mogen wij feliciteren: 

4 oktober Ilana uit groep 3 is 7 jaar geworden 

6 oktober juf Charlotte van groep 3 

8 oktober Kaeye uit groep 1-2 is 6 jaar geworden 

11 oktober Ryan uit groep 3 is 7 jaar geworden 

23 oktober Lync uit groep 7-8 wordt 10 jaar 

27 oktober Alisa uit groep 4-5 wordt 8 jaar 

29 oktober Daan uit groep 4-5 wordt 7 jaar en 

  Keano uit groep 7-8 wordt 10 jaar 

 
 
BELANGRIJKE DATA 2020 - 2021 

 

26 oktober   STUDIEDAG, kinderen vrij! 

28 oktober   Ouderraad 

29 oktober   GMR 

4 november   Peuterochtend voorlezen (kan vanwege de coronamaatregelen vooralsnog helaas 

niet doorgaan, zodra dit wel weer mogelijk is, informeren wij u daar direct over) 

10 november   MR 

12 november   GMR 



 

 

18 november   Ouderraad 

26 november   GMR 

2 december   Peuterochtend sint (kan vanwege de coronamaatregelen vooralsnog helaas niet  

    doorgaan, zodra dit wel weer mogelijk is, informeren wij u daar direct over) 

4 december   Sinterklaasviering, kinderen ’s middags vrij     

8 december   MR 

17 december   Kerstdiner met theater 

18 december   Kinderen ’s middags vrij 

 

STUDIEDAGEN (alle kinderen vrij!) 

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 


