Welkom terug nieuwsbr

De vakantie is (bijna) voorbij… We hopen dat u allemaal ontspannen en gezonde vakantie heeft gehad. Alle lokalen
zijn weer ingericht voor het nieuwe schooljaar. De juffen en meesters zijn uitgerust en kunnen niet wachten om de
kinderen weer te zien.

SCHOOLTIJDEN
In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al laten weten dat we volgend schooljaar weer teruggaan naar de normale
schooltijden.
Onderbouw (groep 1 t/m 4):
Maandag, dinsdag, donderdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
Woensdag, vrijdag: 08.30 - 12.00 uur
Bovenbouw (groep 5 t/m 8):
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur
De overblijf zal weer beschikbaar worden voor de kinderen die hier gebruik van willen maken.
Dit schooljaar starten we om 08.30 uur met technisch lezen in niveaugroepen. De kinderen zitten ingedeeld in hun
eigen niveau en krijgen op dat niveau instructie en oefeningen. We willen u dan ook vragen om te zorgen dat uw
kind op tijd op school is. Om 08.20 uur gaan de deuren open en om 08.30 uur starten we met lezen.

CORONA - OUDERS IN SCHOOL
We willen u als ouders graag weer in school ontmoeten. Twee dagen per week is er een inloopmoment in groep 1/2.
De overige dagen staan groepsleerkrachten of onderwijsassistenten op het schoolplein om de kinderen op te
vangen.
Ook op het bovenbouwplein zal er een groepsleerkracht of onderwijsassistent staan om de kinderen op te vangen.
We hebben de volgende inloopmomenten gepland:
● Kinderen van groep 1 mogen in augustus op dinsdag binnengebracht worden door 1 ouder. In oktober wordt
dat donderdag.

●
●

●

Kinderen van groep 2 mogen op donderdag binnengebracht worden door 1 ouder. In oktober wordt dat
dinsdag.
Ouders van groep 3 en groep 8 kunnen in de eerste schoolweek 1 dag na schooltijd binnen lopen om kennis
te maken met leerkrachten en lokaal te bekijken. De inloop is die week het eerste kwartier na schooltijd. Per
leerling 1 ouder.
Ouders van groep 4/5 en groep 6/7 kunnen in de tweede schoolweek 1 dag na schooltijd binnen lopen om
kennis te maken met leerkrachten en lokaal te bekijken.De inloop is die week het eerste kwartier na
schooltijd. Per leerling 1 ouder.

Wilt u tijdens deze inloopmomenten rekening houden met 1,5 meter afstand en dat er niet te veel volwassenen in
een lokaal zijn?

GYMTIJDEN
Maandag
8.30 - 9.20
9.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
13.00 - 13.50
14.00 - 15.00

groepen 5 en 6
groep 3
groep 4 beweegmoment in de pauze
groep 7
groep 8
leerplein onderbouw

Donderdag
9.30 - 10.20
10.20 - 11.00
11.10 - 12.00
13.00 - 15.00

groep 3
groep 2
groep 4
leerplein bovenbouw

Vrijdag
9.30 - 10.20
10.20 - 11.10
11.10 - 12.00
12.05 - 12.50

groep 8
groep 5 en 6
groep 7
sport en spel overblijf

OVERBLIJF
Na zich jaren te hebben ingezet als coördinator van TSO gaat Judy ons per 1 oktober verlaten. Zij heeft een mooi huis
gekocht in een dorpje in Zeeland en gaat daar heerlijk genieten.
Vanwege het vertrek van Judy zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing voor de TSO. Op dit moment zijn wij in
gesprek met een externe organisatie welke veel activiteiten voor de leerlingen biedt en de prijs zo laag mogelijk kan
houden voor u als ouders. We houden u op de hoogte.

NIEUWE LEERKRACHTEN
Beste ouders.
Sinds januari ben ik aan het re-integreren op de Rembrandtschool. Voor de zomervakantie deed ik
dat in groep 1 en 2 en vanaf het nieuwe schooljaar zal ik gaan ondersteunen in groep 4-5.
Mijn herstel na een corona infectie kost veel tijd.
Ik werk al bijna veertig jaar in het onderwijs in verschillende groepen. De Rembrandtschool is een
fijne school, ik voel me er erg thuis. Ik vind het leuk om kinderen om me heen te hebben en met ze te
werken.
Verder ben ik graag buiten. Sinds kort woon ik in een huis met een tuintje en daar ben ik erg blij mee.
Ik ben verder de trotse ouder van een jongvolwassen dochter.
Hartelijke Groet! Jannie de Leeuw

Hoi allemaal,
Ik ben Lisa en ik ben 25 jaar en dit schooljaar kom ik werken op de Rembrandtschool in groep 8. Als ik
niet aan het werk ben, ben ik vaak op de korfbalvereniging te vinden. Ik woon al mijn hele leven in
Den Haag, ik vind het erg fijn om naar het strand te gaan. Daarnaast spreek ik vaak met
vrienden/vriendinnen af om wat leuks te doen. Ik kijk er naar uit om met jullie kennis te maken!
Groetjes Lisa

SCHOOLREIS
Helaas was de bestemming van de schoolreis niet beschikbaar op 29 september. Daarom is de
schoolreis nu verplaatst naar 1 oktober.

KALENDER
Eind september ontvangt u van ons de jaarkalender op papier. De eerste belangrijke data vindt u hieronder.

KALENDER
Activiteiten t/m herfstvakantie:
30 augustus
30 augustus, 1, 2, 3, 4 september
6, 7, 8, 9, 10 september
8, 9, 10 september
28, 30 september
29 september
1 oktober
6 oktober
12 oktober
14 oktober

eerste schooldag
inloopweek groep 3 en groep 8
inloopweek groep 4/5 en groep 6/7
kamp groep 8
startgesprekken
schoolfotograaf
schoolreis
start Kinderboekenweek
studiedag - kinderen vrij!
opening Vindplaats & presentaties Kinderboekenweek

VRIJE DAGEN & VAKANTIE
Studiedagen 2021-2022:
dinsdag
vrijdag
maandag
vrijdag
donderdag

12 oktober 2021
10 december 2021
24 januari 2022
1 april 2022
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

