Nieuwsbrief 7 - februari 2022

CORONA MAATREGELEN
In de persconferentie van dinsdag 15 februari heeft de regering de corona maatregelen versoepeld. Na de
voorjaarsvakantie verandert er op school het volgende:
●
●
●
●
●

Er zijn geen cohorten meer;
Er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden in school;
Verschillende groepen kunnen weer samenwerken op de leerpleinen;
Ouders en andere externen zijn welkom in de school, nog wel op afspraak;
Naschoolse activiteiten en peuterochtenden gaan weer van start.

Door de versoepelingen mogen wij u weer in school verwelkomen. Wat zijn we daar blij mee! Na de
vakantie starten we daarom gelijk weer met de inloopmomenten.
● Kinderen van groep 1 mogen in maart elke dinsdag tot 08.45 uur binnengebracht worden door 1
ouder. In april wordt dat elke donderdag. Om 08.45 uur starten de lessen en gaat de deur dicht.
● Kinderen van groep 2 mogen in maart elke donderdag tot 08.45 uur binnengebracht worden door
1 ouder. In april wordt dat dinsdag. Om 08.45 uur starten de
lessen en gaat de deur dicht.
● Ouders van groep 3 en groep 8 kunnen in de eerste week na de
voorjaarsvakantie 1 dag na schooltijd binnen lopen. 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 week
na de voorjaarsvakantie 1 dag na schooltijd binnen lopen. De
inloop is die week het eerste kwartier na schooltijd. Per leerling
1 ouder.

RAPPORTGESPREKKEN
Vorige week hebben de leerkrachten alle ouders gesproken over de mooie rapporten van de kinderen. Er
zijn fijne en waardevolle gesprekken met u gevoerd, hartelijk dank daarvoor.
Wat we zowel in de oudergesprekken als vanuit de MR terug kregen, is dat de kinderen enorm enthousiast
zijn over de leerpleinen. Ook het werken in jaargroepen in de ochtend wordt als positief punt benoemd.

JUFFEN EN MEESTERSDAG
Woensdag 9 maart is het zover… Juffen en meesterdag! Alle leerkrachten van de Rembrandtschool vieren
dan hun verjaardag. Daar maken we natuurlijk een feestje van! De kinderen mogen verkleed naar school
komen en er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd door de leerkrachten. Natuurlijk kan
Rembrandt Got Talent ook dit jaar niet ontbreken. Tijdens de juffen en meesterdag zullen de voorrondes
worden gehouden en op vrijdagochtend 25 maart is de 'echte show' van Rembrandt Got Talent!

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN EN PEUTEROCHTENDEN
Aan het begin van deze nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat de naschoolse
activiteiten weer gaan beginnen. Deze week krijgen de kinderen van groep 4 t/m
groep 8 een flyer mee naar huis waar alle activiteiten opstaan.
Ook de peuterochtenden gaan weer beginnen. De eerste peuterochtend staat
gepland op woensdag 16 maart. Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar zijn van harte
welkom. Na de activiteit kan er ook een kijkje genomen worden in groep 1/2.

ICT SPECIALISTEN
Dit schooljaar zijn wij begonnen met een pilot voor digitale geletterdheid op onze school. Wat is digitale
geletterdheid en waar is dat voor nodig? In dit filmpje is een korte uitleg te zien over digitale geletterdheid.
Digitale geletterdheid zal worden toegevoegd in het nieuwe curriculum en wordt dus dadelijk een verplicht
vak op school. Aangezien wij als school nu al het wezenlijk belang hiervan inzien, kiezen wij ervoor om dit
nu al te implementeren op school. We hebben gekozen voor Basicly, een methode die werkt met een
doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. Het team, maar ook de leerlingen zijn erg enthousiast over de
methode. We zullen het komende half jaar nog gebruiken om ons te professionaliseren in digitale
geletterdheid. Op deze manier kunnen wij de leerlingen dadelijk optimaal onderwijzen in deze nieuwe
vaardigheden.
Groeten, Anita en Lynette

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.

LEERPLEINEN
Deze week worden de huidige leerpleinen afgesloten. Na
de voorjaarsvakantie starten we met nieuwe thema’s in
alle leerpleinen:
Leerplein groep 1 t/m 4: Communicatie in de ruimte
Leerplein groep 5/6: Aardse extremen
Leerplein groep 7/8: Wereldsterren

VRIJE DAGEN & VAKANTIE
Studiedagen 2021-2022:
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
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023:
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag + Pasen
7 t/m 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
7 juli t/m 18 augustus 2023

WIJ WENSEN U EEN HELE FIJNE VOORJAARSVAKANTIE!

