Nieuwsbrief 9 - mei 2022

SPORTDAG 10 JUNI
Dit jaar kunnen we door een toegekende subsidie eens lekker uitpakken!
De groepen 5 t/m 8 krijgen een geheel verzorgde zwemsportdag in zwembad
Kerkpolder.
Iedereen kan meedoen, zowel de kinderen met als zonder diploma. Wel is het voor
ons prettig om te weten welke kinderen een diploma hebben en welke niet. U krijgt
hiervoor nog een briefje mee, dat we graag ingevuld en ondertekend weer terug zien op school.
Deze groepen starten de dag om 8.30 uur bij zwembad Kerkpolder! Wilt u uw kind op de fiets brengen? Na
afloop fietsen we met z'n allen weer terug naar school. We draaien deze dag een continurooster, dus de
kinderen lunchen op school en zijn om 14.00 vrij. Geeft u dit zelf door aan de BSO?!
De groepen 1 t/m 4 krijgen dansles, judoles en doen spelletjes op het plein.
Deze groepen starten gewoon om 8.30 uur op school, en zijn om 12.00 vrij.

VERTREK JUF TESSA & JUF BIËNNE
Het einde van dit schooljaar komt snel dichterbij en intern zijn wij al druk bezig met de formatie voor het
schooljaar 2022-2023. Zowel juf Tessa als juf Biënne gaan volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan. Dit
is een mooie stap in hun verdere ontwikkeling in het onderwijs. Hieronder vertellen zij welke mooie stap zij
gaan maken. Uiteraard zullen wij hen hier op Rembrandtschool gaan missen, maar wij wensen hen alle
goeds!
Bijna twee jaar geleden kwam ik via de invalpool op de Rembrandtschool terecht en kreeg ik de kans om
hier te blijven. De Rembrandtschool is een school waar ik door zowel de leerlingen als leerkrachten met
enthousiasme en open armen werd ontvangen. In deze twee jaar heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen als
leerkracht, met veel plezier lesgegeven en daarnaast veel mooie momenten beleefd met de kinderen.
Het online lesgeven tijdens de lockdown, de fanatieke leerlingen die online een Kahoot speelde, het
kamp van groep 8 en het lesgeven tijdens het leerplein zijn een aantal momenten waar ik op terugkijk
met een lach en een trots gevoel. Maar toch is het tijd voor een volgende stap! Vanaf aankomend
schooljaar zal ik daarom niet meer werkzaam zijn op de Rembrandtschool maar les gaan geven op een
Jenaplanschool. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke tijd en het vertrouwen!
Juf Tessa
-------------------------------------------------------------Twee jaar geleden begon ik op de Rembrandtschool als onderwijsassistent, maar het is tijd voor een
nieuw avontuur. Juf Biënne neemt afscheid. Na de zomervakantie ga ik werken vanuit de invalpool en
zal daarnaast actief zijn als Rots en Water trainer binnen SCO Delft.
De Rembrandtschool voelt als thuis komen. Ik heb veel geleerd en het ontzettend naar mijn zin gehad.
Bedankt voor de leuke tijd!
Lieve groet, juf Biënne

DELFT SUPPORT - SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Hallo allemaal,
Mijn naam is Niki Walter en ik ben werkzaam bij het Jeugdteam van Delft Support.
Vanaf 18 mei ben ik iedere woensdag aanwezig op de Rembrandtschool tussen 8:30 en 13:00 uur. Jullie
kunnen bij mij terecht met vragen over de opvoeding of als jullie thuis ergens tegenaan lopen, maar ook
met vragen over het functioneren van jullie kind op school.
Twijfel niet om even mijn kamer binnen te lopen of een afspraak te maken via de leerkracht of via school
om een (kort) gesprek in te plannen.
Hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
Niki Walter
Medewerker Team Jeugd
Tel: 14015 of 06-40314578
nwalter@delftsupport.nl

NPO - TU DELFT
De gemeente Delft heeft van de regering NPO geld gekregen om scholen te ondersteunen na de
lockdowns. In Delft worden deze gelden ingezet in samenwerking met de TU Delft.
Vanaf 30 mei komt er op maandag, woensdag en donderdag een student van de TU Delft (Rogier) naar de
Rembrandtschool. Op maandag- en donderdagmiddag zal hij aanwezig zijn op de leerpleinen en na
schooltijd geeft hij huiswerkbegeleiding aan leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Op woensdag zal hij de
klassen langsgaan om de kinderen, aan de hand van proefjes, kennis te laten maken met zijn vakgebied
natuur- en scheikunde.

RAPPORT
Vrijdag 1 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

DATA ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie is dit schooljaar vanaf vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022.
Groep 8 heeft een weekje eerder zomervakantie. De laatste schooldag voor groep 8 is op vrijdag 1 juli
2002.

‘MOVE JE BUURT’-PROJECT

Heeft u ons in de Buitenhof Bruist krant zien staan? Een leuk artikel over
het ‘Move je buurt’-project van groep 5, 6 en 7.

LEERPLEIN
Zoals u weet hebben wij een actieve opa & oma vrijwilligersclub op de
Rembrandtschool. Deze periode zijn een aantal opa’s & oma’s ook actief in het
onderbouw leerplein. Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen, de opa’s &
oma’s en de leerkrachten zijn!

Het onderbouw leerplein heeft deze laatste periode het
thema ‘Hallo Wereld’. In de school is van alles te vinden:
verschillende vlaggen, kleding uit verschillende landen,
informatie posters, er worden gerechten gemaakt,
informatie films bekeken en verwerkt…
Donderdag 23 juni is er tussen 15.00 en 15.30 uur een
kijkmiddag voor het leerplein onderbouw (groep 1 t/m 4).
Donderdag 2 juni is er tussen 15.00 en 15.30 uur een kijkmiddag voor het
leerplein bovenbouw (groep 5 t/m 8). Leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben het thema ‘Aardse
extreme’ behandeld en de groepen 7 en 8 hebben het gehad over ‘Wereldsterren’.
Ouders, opa’s/oma’s en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken naar de
projecten en eindresultaten van de kinderen.

VRIJE DAGEN & VAKANTIE
Studiedagen 2021-2022:
donderdag

16 juni 2022

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
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

