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RICHTLIJNEN THUISONDERWIJS
Zoals u zult weten heeft het kabinet extra corona maatregelen aangekondigd. Dat betekent voor ons dat we vanaf
maandag 8 november:

- De inloopmomenten bij zowel de kleuters als de overige groepen stopzetten.
- U alleen op afspraak de school in kunt. Hierbij vragen wij u om alert te zijn op klachten. Heeft u klachten,

verzet uw afspraak.
- Volwassenen houden 1,5 meter afstand.
- In school vragen we u een mondkapje te dragen.

We hopen op uw begrip en medewerking. Op die manier kunnen elkaar hopelijk weer snel treffen in school.

Thuisonderwijs.
Het thuisonderwijs organiseren we sinds de herfstvakantie anders. Leerlingen die in quarantaine zitten doen vanaf nu
live via de Chromebook mee met de instructie van de basisvakken met hun eigen groep.

- Werkboeken kunnen op school worden opgehaald door iemand die geen corona heeft en klachtenvrij is.
- De leerlingen doen via de computer live mee met de groep tijdens de instructie van de basisvakken. Tijdens

deze MEET moet de leerling een koptelefoon op en mogen er geen opnames gemaakt worden.
- Wanneer de instructie afgelopen is sluit de MEET en maakt de leerling thuis de verwerking.
- Van de groepsleerkracht ontvangt u het rooster wanneer er voor welk vak ingelogd moet worden.

GEDRAGSTEAM
Dit schooljaar zijn wij gestart met het aanbieden van de executieve functies met de methode Breinhelden. Executieve
functies zijn de regelfuncties van het brein. Dit zijn functies die iedereen nodig heeft om problemen te kunnen
oplossen. Voorbeelden hiervan zijn op tijd kunnen komen, aan het werk kunnen gaan en blijven, op de beurt kunnen
wachten, emoties/ gevoelens kunnen reguleren en flexibel om kunnen gaan met veranderingen. De executieve
functies zijn aan te leren door er veel over te praten en er aandacht voor te hebben. Dit doen wij op school, maar
kunt u ook thuis doen. Als school bieden wij tussen twee vakanties steeds twee executieve functies aan waar wij
extra aandacht aan besteden.



Van zomervakantie tot de herfstvakantie is er gewerkt aan de executieve functies;
● Onthoud en doekracht
● Stopkracht

De executieve functie Onthoud- & Doekracht helpt bij het onthouden en doen van
taken. Deze executieve functie is nodig bij bv het onthouden van liedjes,
automatiseren van sommen en bv een spel als ik ga op reis en ik neem mee.

De executieve functie stopkracht is de vaardigheid impulsen onder controle te kunnen
houden niet op alles te reageren en aan het werk te kunnen blijven.

Van de herfstvakantie tot de Kerstvakantie wordt er gewerkt aan de executieve
functies;

● Gevoelskracht
● Buigkracht

De executieve functie Gevoelskracht is de kracht om emoties te reguleren. Veel praten
over emoties helpt. Te lang in een emotie blijven hangen is belemmerend.

De executieve functie Buigkracht is de vaardigheid om te kunnen gaan met
veranderingen. De structuur te kunnen loslaten en open te kunnen staan voor
veranderingen.

Voor meer uitleg en informatie zie www.breinhelden.nl

EXTRA GESPREKKEN GROEP 3
Op maandagmiddag 22 en donderdagmiddag 25 november worden er extra oudergesprekken voor de ouders van
groep 3 georganiseerd. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van het kind en de uitkomst van de
herfstsignalering besproken. Ouders van groep 3 kunnen zich vanaf maandagmiddag 15 november inschrijven via
Parro.

KINDERSTRALEN

Sinds 1 november werken wij samen met Kinderstralen. Zij organiseren vanaf die datum de
overblijf op de Rembrandtschool. Naast het eten en buiten spelen organiseren zij ook
activiteiten, bijvoorbeeld: tekenen, knutselen, armbandjes maken, spelen in de bouwhoek.
Na de kerstvakantie starten ook de activiteiten op het plein.

SINTERKLAASVIERING

Vrijdag 3 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas. Alle kinderen zijn die dag om
12.00 uur vrij! Er is dan ook geen overblijf. Mocht uw kind normaal op vrijdag naar de BSO
gaan, wilt u dan zelf de BSO inlichten?

PARNASSYS
Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen met daarin informatie over het ouderportaal van Parnassys. U kunt nu
ook alle toetsuitslagen zien. Het gaat hierbij om de methodetoetsen en de CITO toetsen. U kunt inloggen met
dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als bij Parro.

http://www.breinhelden.nl


PEUTEROCHTEND
Woensdag 3 november was het eindelijk zover. De eerste peuterochtend
op de Rembrandtschool!

De peuterochtend was een groot succes. Maaike Fluitsma
(groepsleerkracht 4/5) heeft een spannend boek voorgelezen over kleuren
en bewegingen van verschillende dieren. De peuters deden enorm
enthousiast mee! Daarna hebben de peuters nog meegespeeld in groep
1/2. We kijken al uit naar de volgende peuterochtend op 1 december!

VRIJE DAGEN & VAKANTIE
Studiedagen 2021-2022:
vrijdag 10 december 2021
maandag 24 januari 2022
vrijdag 1 april 2022
donderdag 16 juni 2022

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
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


