Nieuwsbrief 6 - januari 2022

VOORLEESONTBIJT
Om de start van de Nationale Voorleesdagen 2022 te vieren, organiseren we op
woensdag 26 januari het voorleesontbijt.
De kinderen mogen in hun pyjama of onesie en met hun knuffel naar school
komen. Terwijl de kinderen hun zelf meegebrachte ontbijt opeten, worden ze
voorgelezen uit een mooi voorleesboek. Vanuit school krijgen de kinderen……
Het is handig om onder de pyjama/onesie normale kleding aan te doen.

RAPPORTGESPREKKEN
Dinsdag 15 en donderdag 17 februari zijn de rapportgesprekken gepland. Vanaf woensdag 2 februari
kunnen ouders met meerdere kinderen op school zich inschrijven. Ouders met één kind op school kunnen
zich vanaf vrijdag 4 februari inschrijven. Op woensdag 9 februari sluit de inschrijving.
Indien u meer kinderen op school heeft, wilt u dan tussen de verschillende gesprekken een pauze plannen
van ongeveer 10 minuten?

GEDRAGSTEAM - BREINHELDEN
Eerder hebben wij u in een nieuwsbrief verteld over de executieve functies, de breinfuncties
waar wij binnen onze school mee bezig zijn. In dit schooljaar zijn wij begonnen met de onthoud
& doekracht, de stopkracht, de gevoelskracht en de buigkracht.
In de periode tot de voorjaarsvakantie bieden wij onze leerlingen twee nieuwe breinkrachten
aan. De aandachtkracht en de doorzetkracht. Bij de aandachtkracht leren de kinderen de
aandacht bij de eigen taak te houden. Bij de doorzetkracht leren de kinderen dat het niet erg is
als iets niet in één keer lukt en krijgen de kinderen handvatten aangeboden om te leren hoe
door te zetten als iets moeilijk is. Deze twee krachten worden in alle klassen geoefend op het niveau wat
bij de leerlingen past.

Thuis kunt u deze krachten ook gebruiken en benoemen als u merkt dat uw kind moeite heeft
met de aandacht bij een taak te houden. Benoem dat u dit ziet en bespreek met uw kind wat
er nodig is om een taak toch af te maken. Vertel uw kind ook eens dat ook bij u niet alles in
één keer lukt en dat u doorzetkracht gebruikt als iets niet in een keer lukt.
Als u vragen heeft over de breinkrachten kunt u ons altijd een mail sturen.
Groet het gedragsteam.

SCHOOLPLEIN
Misschien heeft u het al gezien; in de week voor de kerstvakantie zijn er nieuwe beweegmaterialen op het
schoolplein geplaatst. Alle toestellen behoren bij de methode 321-Start!, die leren en bewegen
combineert. In maart worden alle bijbehorende stickers op het plein geplakt en kunnen we nog meer gaan
bewegen tijdens de schooldag.

CITO TOETSEN
Maandag 17 januari zijn we gestart met het afnemen van de CITO toetsen. We hebben hiervoor drie weken
gepland staan, zodat de toetsen verspreid kunnen worden en de kinderen niet te veel toetsen achter
elkaar hebben.

KWINK
Begin van dit schooljaar hebben wij de onderwerpen die wij schoolbreed
met de methode Kwink behandelen met u gedeeld. Kwink is een methode
die wij inzetten voor het aanbieden en aanleren van de sociale
vaardigheden.
In de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie hebben wij met
Kwink een aantal nieuwe onderwerpen aangeboden en ingeoefend. In de
bijgevoegde ouderbrief kunt u lezen aan welke vaardigheden wij met uw
zoon of dochter gewerkt hebben.

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe ouders mogen verwelkomen voor een rondleiding op de
Rembrandtschool. Een aantal kinderen 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
donderdag

1 april 2022
16 juni 2022

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
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

