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OPVANG OEKRAÏENSE KINDEREN
Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne naar Europa
komt. Deze vluchtelingen worden ook op verschillende plaatsen in Nederland opgevangen, zo ook in Delft.
Deze kinderen worden in principe als eerste geplaatste op de drie taalscholen in Delft: De Horizon,
Daltonschool en Monsieur Bekkerschool.
Omdat de groep Oekraïense kinderen groot is, is binnen ons bestuur ook naar andere mogelijkheden
gekeken voor opvang. Op de Rembrandtschool hebben we voldoende ruimte om de kinderen op te
vangen. We bereiden ons daarom ook voor op een opvanggroep. We hebben daarin een nauwe
samenwerking met de Horizon om expertise en mankracht te delen.
Wanneer de groep start op de Rembrandt is nog onzeker. We zullen in ieder geval kinderen opvangen in de
leeftijd van groep 4 t/m groep 8. De kinderen zullen in een aparte groep opgevangen worden. In deze
groep zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden om de kinderen te ondersteunen en te laten
ontwikkelen. Op deze groep zal zowel een Nederlandse als Oekraïense leerkracht ingezet worden. Zoals u
wellicht gezien heeft, zijn hiervoor vacatures uitgezet.
Wij vinden het heel waardevol dat we iets voor deze kinderen kunnen betekenen. We houden u uiteraard
op de hoogte van alle ontwikkelingen.

PAASVIERING
Nog even en dan is het Pasen. De Paasviering op school vindt plaats op donderdag 14
april. De paascommissie en de ouderraad zijn momenteel druk bezig met de
organisatie van deze viering. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort.
Op 14 april zijn alle kinderen om 14.00 uur vrij. Gaat uw kind op donderdag naar de
BSO, wilt u deze dan zelf inlichten?

KONINGSSPELEN
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen op de Rembrandtschool. We beginnen die
dag met een lekker en gezond ontbijt. Daarna worden er allerlei sporten en
spellen voor de kinderen in en rondom de school georganiseerd. Vrijdag 22 april
is er een continurooster. De kinderen zijn
Op 22 april zijn de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8
hebben een continurooster en zijn om 14.00 uur vrij. Gaat uw kind op vrijdag
naar de BSO, wilt u deze dan zelf inlichten?

REMBRANDT GOT TALENT
Wat een talenten hebben wij toch op de Rembrandtschool! Een aantal van deze talenten hebben we zien
stralen tijdens Rembrandt Got Talent. Dansen, voetbaltrucs, playback act en een verrassing. We hebben
genoten!

REKENSPECIALIST - HET REKENMUURTJE
We zijn dit schooljaar gestart met de rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Onze ervaringen zijn tot nu
toe positief. In deze nieuwsbrief een stukje over een stevige rekenbasis.
VRAAG: Welk muurtje krijg je eerder omver: een dichte muur of een muur met gaten?
Precies. Als je een stevig muurtje wilt metselen, zorg je dat je een laag aaneengesloten stenen onderop
hebt liggen. Zo is dat ook bij de rekenontwikkeling. Leren rekenen is een stapeling van kennis en
vaardigheden. Helemaal onderin het muurtje liggen de stenen van getalbegrip tot 10 en later getalbegrip
tot 20.
Rekenen leer je ook vooral door te doen, dat begint al in groep 1 en 2. Het gebruik van concreet materiaal
is hierbij van groot belang. Het rekenen begint met het representeren van hoeveelheden met concreet
materiaal. Kun je tellen? Heen en terug? Kun je dit ook vanaf een willekeurig
getal? Kun je dit met sprongen van 2. Hoeveel ogen heeft de dobbelsteen?
Hoeveel blokjes liggen erop tafel? Als ik 5 balletjes in de splitsmachine gooi en ik
zie er 3 in het ene bakje vallen, hoeveel liggen er dan in het andere bakje? Zo
maar een paar voorbeelden uit de onderste laag van het rekenmuurtje.
Getal en Ruimte Junior biedt ons meerdere activiteiten per week om bewegend
en met concrete materialen te rekenen. Dit kan in de eigen groep maar ook in
een rekencircuit dat bruikbaar is in het leerplein.

OPA & OMA VRIJWILLIGERSCLUB
Na haar afscheid als leerkracht is Marja Kavelaar een ‘Opa en Oma Vrijwilligersclub’ gestart op de
Rembrandtschool. Er is al een hele groep opa’s en oma’s die regelmatig vrijwilligerswerk doen op school.
Natuurlijk zijn er altijd nieuwe opa’s en oma’s welkom! Enthousiaste opa’s en/of oma’s kunnen zich
opgeven door een e-mail sturen naar mkavelaar@hotmail.com

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:
vrijdag
donderdag

1 april 2022
16 juni 2022

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
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

