
 

 

 

 
Nieuwsbrief 2 - oktober 2021 

 

KINDERBOEKENWEEK 
Wat een feestelijke opening dit jaar van de Kinderboekenweek. Wat fijn om u als ouder ook weer te kunnen 
ontmoeten bij dit feestelijke moment. En wat zagen onze leerlingen er mooi uit! Grote dromen die hopelijk allemaal 
uit zullen komen...  
 
Op donderdag 14 oktober kunt u als ouder of opa/oma na schooltijd een kijkje komen nemen in de school. We willen 
dan graag, samen met de kinderen en u, de eerste periode van de leerpleinen en de Kinderboekenweek afsluiten. U 
kunt dan het werk van de kinderen bewonderen, er is een speurtocht en u kunt ook kijken wat het leerplein nu 
precies inhoud. De kinderen en leerkrachten vertellen u er graag meer over!  
 
Om deze kijkmiddag goed en veilig te laten verlopen is er een looproute door de school. Wilt u deze route volgen? 
Helaas zijn onze gangen niet breed genoeg om u allemaal tegelijk te ontvangen. Daarom hebben we twee 
tijdsblokken gekozen en bent u ingedeeld op de eerste letter van de achternaam van uw kind.  

Tijd Achternaam beginnend met de letter: 

15.30 uur - 16.30 uur A t/m K 

16.30 uur - 17.30 uur L t/m Z 

Mocht het tijdsblok u niet uitkomen, wilt u dan onderling ruilen met iemand uit het andere 
tijdsblok? 
 
Onder begeleiding van juf Jacqueline zijn de kinderen van de groep 5, 6 en 7 de afgelopen 
periode ook bezig geweest met het voorbereiden van een theaterstuk: “Vreemde Beesten”. 
Dit theaterstuk is geïnspireerd op het nieuwe kinderboek van juf Maaike. Tijdens het 
kijkmoment op 14 oktober willen de kinderen dit theaterstuk graag aan u laten zien.  
Groep 5/6 treedt op om 16.10 uur en groep 7 om 17.10 uur.  
Speelt uw kind mee en bent u ingedeeld in het andere tijdsblok. U mag natuurlijk naar uw 
eigen kind komt kijken!  

 
We hopen u te zien op donderdagmiddag 14 oktober! 
 



 

 

OPENING VINDPLAATS  
Woensdag 13 oktober is eindelijk de feestelijke opening van de Vindplaats voor de kinderen. De hele dag door zullen 
de verschillende groepen de Vindplaats bezoeken om samen met Peet Vermeulen en het DOK De Vindplaats 
feestelijk te openen. Ook de wethouder komt nog even langs om naar onze mooie Vindplaats te kijken.  
Alle activiteiten zijn onder schooltijd. Tijdens het kijkmoment op donderdagmiddag 14 oktober kunt u ook een kijkje 
nemen in onze mooie Vindplaats. 
 
Bijzonder aan de Vindplaats op de Rembrandtschool is dat de collectie op thema is geplaatst, zoals we dat ook bij de 
collectie in onze vestigingen hebben gedaan. Informatieve en verhalende boeken staan door elkaar, per thema, en 
kinderen kiezen onderwerpen die ze interessant vinden. De ervaring is dat kinderen meer lezen als ze op deze 
manier boeken kunnen kiezen dan als de boeken op achternaam van de schrijver worden gepresenteerd. Meer 
informatie over de themaroute is te vinden via www.dok.info/jeugd/themaroute.  
 

PALETKLAS 
‘De Paletklas? Nooit van gehoord!’ zult u misschien denken. En dat kan kloppen, want 
daar zijn we dit schooljaar mee begonnen. Eén keer per week komen er groepjes 
kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, samen uit verschillende groepen om met 
elkaar aan de slag te gaan met uitdagende opdrachten.  
In de eigen groep worden de kinderen die verrijking nodig hebben uitgedaagd door 
middel van moeilijkere opgaven bij een les, Meesterwerk bij rekenen en een mapje met 
verrijkingswerk zoals Breinkrakers of Superdenkwerk. Hieraan werken ze zelfstandig of 
in een klein groepje met leerlingen uit de eigen klas.  
In de Paletklas zitten kinderen van meerdere leerjaren bij elkaar. Samen gaan we aan de 
slag om de hersens aan het werk te zetten en te leren leren.  

 
 
Deze eerste periode werken we over ‘Outside the box’-denken, oftewel creatief 
denken.  
We hebben bijvoorbeeld een opdracht gedaan met een tekening afmaken, 
denkvierkanten bekeken en besproken en hebben Outside the box-opdrachten 
gedaan.  
De kinderen van Paletklas groep 3/4 hebben tijdens de eerste bijeenkomst artikelen 
ontworpen voor de winkel van Noortje Nutteloos. De kinderen veranderden allerlei 
dagelijkse voorwerpen in nutteloze artikelen en maakten hier tekeningen van, die ze 
vervolgens aan elkaar presenteerden.  

De kinderen van Paletklas groep 5/6/7 hebben in de eerste les onder andere gebrainstormd over hoe een voordeur 
eruit zou zien van een bepaald persoon. Bijvoorbeeld van de meest voorzichtige persoon of de meest luie persoon. 
Vervolgens hebben ze de deur ontworpen voor een van deze figuren. De week erop 
hebben ze deze aan elkaar gepresenteerd. Nu zijn deze kinderen in groepjes bezig met 
het ontwerpen van een 10sterrenhotel voor kinderen van 9-11 jaar. 
  
De leerlingen van Paletklas groep 8 leren over natuurkunde en gaan hierbij aan de slag 
met leren leren. Ze oefenen bijvoorbeeld met informatie verwerken in een mindmap.  
 
 
 

FLITSEN 
Op school zijn we begonnen met Flitsen. Dit doen we met de inzet van ouders. Bedank ouders dat jullie inzet!  
De ‘flitsouders’ zullen samen met de leerling de woorden ‘flitsen’ op de computer. Dit gebeurt aan het begin van de 
ochtend op school. 
 
Flitsen houdt in dat letters, woorden of zinnen één voor één kort worden getoond. Leerlingen lezen vervolgens het 
aangebodene zo snel mogelijk voor. Het doel hiervan is om het lezen te automatiseren en daarmee het leestempo te 
verhogen. 

http://www.dok.info/jeugd/themaroute
http://www.dok.info/jeugd/themaroute


 

 

Niet alle leerlingen flitsen. De leerlingen die op de ‘drie minuten toets’ van eind vorig schooljaar een gering score 
lieten zien gaan flitsen. In januari wordt deze toets nogmaals afgenomen en dan wordt er opnieuw bekeken welke 
leerlingen gaan flitsen tot eind van het schooljaar. 
 

SCHOOLREIS 
 

 

 

 

 

Vrijdag 1 oktober is de hele school op schoolreis geweest naar 
Duinrell. Wat was het een fantastische dag! Alle begeleidende 
ouders (en oma’s): heel erg bedankt! De kinderen hebben genoten!  

 

 

 
 
 
 

REMBRANDT BEWEEGT! 
 

 

 

Deze sportieve toppers van het team ‘Rembrandt Beweegt’, 
hebben gisteravond de 3de plaats behaald op het 
volleybaltoernooi van SCO Delft. Alle scholen van SCO Delft 
deden mee. Een fantastische prestatie en wat een talent!  

 

 
 
 

VRIJE DAGEN & VAKANTIE 
Studiedagen 2021-2022: 
dinsdag     12 oktober 2021 
vrijdag      10 december 2021 
maandag     24 januari 2022 
vrijdag      1 april 2022 
donderdag     16 juni 2022 
 
Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:  
Herfstvakantie     18 t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie     27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie    28 februari t/m 4 maart 2022  
Goede vrijdag + Pasen    15 t/m 18 april 2022  
Meivakantie     25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaart     26 en 27 mei 2022  
Pinksteren     6 juni 2022  
Zomervakantie     8 juli t/m 19 augustus 2022 


