
 

 

 

 
   Nieuwsbrief 5 - december 2021 

                                      

 

 

CORONA MAATREGELEN 
In bijgevoegde brief vindt u informatie naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond. 
 

KERSTVIERING 
Eerder deze week heeft u de uitnodiging ontvangen voor het 
kerstfeest in de klas met daarbij een kerstlunch. De kerstviering 
vindt plaats op vrijdag 17 december. Let u op de gewijzigde 
schooltijd voor de onderbouw? 
Tijdens de kerstlunch kunnen alle leerlingen genieten van film 
waarin de leerlingen van groep 4 schitteren in een kerstverhaal. 
Hiervoor heeft groep 4 flink geoefend samen met juf Jacqueline.  
 
 
 

SINTERKLAASVIERING 
 

 
 
 
Het lijkt alweer even geleden, maar op 3 december is Sinterklaas bij ons op 
bezoek gekomen. Alle groepen zijn bij de Sint en zijn pieten op bezoek 
geweest in de speelzaal. De onderbouw heeft een leuk cadeau gekregen van 
Sinterklaas en in de bovenbouw waren mooie surprises voor elkaar gemaakt. 
 
 
 
 



 

 

LEERPLEINEN 
Na de kerstvakantie starten we met nieuwe thema’s bij de 
leerpleinen: 
Groep 1/2: Seizoenen 
Groepen 3 en 4: Gezellige tradities 
Groepen 5 en 6: Ik hou van Holland 
Groep 7 en 8: Stem op mijn partij! 

 
Op de leerpleinen doen de 
kinderen aan de hand van 
bovenstaande thema’s 
kennis op over kerndoelen die daarbij aansluiten. Hierbij valt te 
denken aan het kennen van de seizoenen, stand van de zon en de 
maan, topografie van Nederland, politieke vraagstukken, welke 
tradities kennen we of welke zouden we kunnen ontdekken?  
 
Tijdens de leerpleinen wordt er deze keer extra aandacht besteed 

aan de vaardigheden samenwerken en het formuleren van een goede onderzoeksvraag.  
 

STUDIEDAG 
Terwijl onze leerlingen genoten van een vrije dag afgelopen vrijdag, was het team van de Rembrandtschool 
druk bezig met de (online) studiedag. Allemaal gekleed in het Rembrandt-shirt, met een paars detail voor 
Paarse Vrijdag zaten we achter de computer klaar. Ieder teamlid had een voorwerp bij zich wat bij 
hem/haar past. Weet u waarom het voorwerp bij iedere leerkracht past?  
 
Samen hebben we de methode digitale geletterdheid geëvalueerd die de afgelopen periode uitgeprobeerd 
is. Daarnaast heeft het team scholing gekregen over Breinhelden, het beleid rondom Bewegend Leren 
besproken en hebben we de schoolontwikkeling 
nog eens onder de loep genomen.  
 
In de middag zijn de nieuwe thema’s van de 
leerpleinen voorbereid onder leiding van een 
externe.  
 
Het was een zeer waardevolle en informatieve 
(online) dag. 
 

BOEKEN ZOMERLEZEN 
Er missen nog 61 uitgeleende boeken van het DOK zomerlezen. Wilt u thuis kijken of u nog boeken van 
DOK Voorhof heeft liggen? Alvast bedankt!  
 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 
De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe ouders mogen verwelkomen voor een rondleiding op de 
Rembrandtschool. Een aantal leerlingen is al begonnen bij ons op school. Welkom allemaal!  
 
Heeft u jonge kinderen thuis die nog niet zijn aangemeld op de Rembrandtschool, willen we u vragen dit zo 
spoedig mogelijk te doen. Zo weten hoeveel kinderen er in de groepen komen en welke groepen er 
gemaakt kunnen worden.  
 
 



 

 

 

VRIJE DAGEN & VAKANTIE 
Studiedagen 2021-2022: 
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 
 
 

Wij wensen u allemaal hele prettige kerstdagen een gelukkig, gezond en liefdevol 
nieuwjaar!  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


