
 

 

 

 
Nieuwsbrief 1 - september 2022 

      
WELKOM TERUG! 

 
We zijn alweer drie weken terug op school. Wat is het toch weer heerlijk om alle 
kinderen weer op school te zien. In alle groepen wordt hard gewerkt, geoefend en 
geleerd door de leerlingen. De leerpleinen zijn weer begonnen, op het plein zijn 
allerlei lessen van bewegend leren te zien en de specialisten zijn ook weer aan de 
slag met diverse groepen.  
 
Dinsdag 6 september was er een informatieavond voor (bijna) alle groepen. De 
leerkrachten hebben waardevolle informatie gedeeld over dit schooljaar en er waren interessante 
workshops over lezen en sociaal-emotioneel leren.  
 
Ook dit schooljaar gaat om 08.20 uur de eerste bel en gaan de deuren open. U kunt uw kind op het 
schoolplein gedag zeggen, waarna uw zoon/dochter zelf de school in loopt. De lessen beginnen direct na 
de tweede bel, om 08.30 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter dan ook echt in de klas is? Dan 
kunnen alle lessen op tijd beginnen.  
 

GYMROOSTER 
 
Bewegen is al een aantal jaar een speerpunt op de Rembrandtschool en we hebben inmiddels 
een stevige basis wat betreft beweegtussendoortjes en bewegend leren. Onze vakleerkracht, 
Elke Broekmans, heeft extra uren voor;  
● meer uren bewegingsonderwijs voor de kinderen; 
● bewegen (sport en spel) te begeleiden in de pauzes en tijdens de TSO; 
● het bewegend leren uit te breiden. 
 
Hieronder ziet u het gymrooster. Zorg voor goede gymspullen en schoenen, voorzien van naam. 

Maandag 
 8.30  -  9.20  groepen 6 en 7    Vrijdag 
 9.20  -  10.10  groep 5     9.30  - 10.20  groepen  6 en 7 
10.20 - 11.10   groep 8     10.20 - 11.10  groep 5  
11.10 - 12.00  MRT      11.10 - 12.00  groep 8 
 
13.00 - 13.50  groep 3 
14.00 - 15.00  leerplein bovenbouw: bewegend leren 
 
Donderdag 
 9.30  - 10.20  groep 3 
10.20 - 11.00  groep 2 
11.10 - 12.00  groep 4 
 
13.00 - 15.00  leerplein onderbouw: bewegend leren 



 

 

STARTGESPREKKEN 
 
Dinsdag 20 en donderdag 22 september zijn de startgesprekken. Via Parro kunt u zich daarvoor inschrijven.  
Vanaf woensdag 14 september 12.00 uur kunnen de ouders met meerdere kinderen zich inschrijven. 
Donderdag 15 september om 08.00 uur opent de inschrijving voor ouders met 1 kind op school.  
 

LUIZENCONTROLE 
 
Elke eerste woensdag na een vakantie vindt er bij alle kinderen een luizencontrole plaats op 
school. We zijn op zoek naar versterking van de groep. Heeft u aan het begin van de 
woensdagochtend een uurtje tijd en wilt u helpen om de kinderen te controleren op hoofdluis, 
meldt u dan aan bij Gretha Duinkerken (g.duinkerken@scodelft.nl) 
Samen kunnen we er dan voor zorgen dat de school hoofdluisvrij is. 
 

KWINK & BREINHELDEN 
 
Op de ouderavond van afgelopen dinsdag is er informatie gegeven over de methode Kwink die wij inzetten 
voor het aanleren van sociale vaardigheden. Kwink biedt iedere twee weken een nieuwe les. De inhoud 
van de eerste vijf lessen van Kwink vindt u hieronder. Deze lessen worden aangeboden in de periode tot 
aan de herfstvakantie.  

 
Les 1: Ik kan vertellen over mezelf en ontdek wie mijn klasgenoten zijn.  
Les 2: Ik help met het creëren van een veilige groep door ruimte te geven aan de ander.  
Les 3: Ik weet hoe ik tot rust kan komen als iets mij te veel wordt.  
Les 4: Ik kan een ander duidelijk maken wat ik van hem    
verwacht.  
Les 5: Ik kan aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren.  
 
Op de ouderavond hebben wij u ook geïnformeerd over de executieve functies en hoe wij 
die m.b.v. breinkrachten aanbieden. Wij besteden per vakantieperiode aandacht aan twee 
executieve functies/ breinkrachten.  

 
De eerste twee breinkrachten zijn de Onthoud & Doekracht en de Stopkracht. 

 
De Onthoud & Doekracht heeft uw kind nodig om alles wat er geleerd wordt te 
kunnen onthouden. Belangrijk is dat u, uw zoon of dochter zelf laat nadenken 
welke dag het is en wat er mee moet naar school, wat er bv nodig is in de gymtas. 
De Stopkracht helpt uw zoon of dochter impulsen te beheersen en te weten 
wanneer er op de beurt gewacht moet worden. De executieve functies worden 
vooral bij het doen van spelletjes ingezet, leuk om thuis met elkaar eens een 
bordspel te doen en de Onthoud & Doekracht en de Stopkracht te oefenen. 
 

GEZOCHT 
 
Voor maandag 5 december zijn wij op zoek naar een goed gehumeurde, kindvriendelijke vader, opa, oom, 
buurman etc. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet en beschikbaar is op maandag 5 december, 
dan kunt u contact opnemen met juf Yvonnette. 
 
 
 

mailto:g.duinkerken@scodelft.nl


 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Woensdag 14 september komt de schoolfotograaf. We hebben dit jaar gekozen een andere 
schoolfotograaf, namelijk www.nieuweschoolfotograaf.nl . 
Op de afbeelding hiernaast ziet u een voorbeeld. Er wordt gebruik gemaakt van een witte 
achtergrond en de kinderen zitten op een houten kistje.  
 
Ook worden er foto’s gemaakt van alle broertjes/zusjes die op de Rembrandtschool zitten. Voor 
broers/zussen/broertjes/zusje die niet op de Rembrandtschool zitten, kunt u zich inschrijven op de 
lijst die bij de onderbouw ingang hangt.  
 

VSO 
 
Vanaf heden is er op woensdag geen VSO medewerker meer aanwezig. Dit omdat er geen VSO kinderen op 
woensdag zijn.  
Mocht u een keer op woensdag gebruik willen maken van de VSO, wilt u dit dan uiterlijk de maandag 
ervoor doorgeven? 
 

VRIJE DAGEN & VAKANTIE 
 
Studiedagen schooljaar 2022-2023: 
dinsdag 4 oktober 2022 
vrijdag 9 december 2022 
maandag 30 januari 2023 
dinsdag 21 maart 2023 
donderdag 22 juni 2023 
 
Aangepaste schooltijden schooljaar 2022-2023: 
maandag 5 december alle groepen om 12.00 uur vrij 
vrijdag 23 december alle groepen om 12.00 uur vrij 
vrijdag 21 april groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij. Groep 5 t/m 8 om 14.00 uur vrij (continurooster) 
vrijdag 26 mei groep 5 t/m 8 om 14.00 uur vrij (continurooster) 
vrijdag 30 juni eerste vakantiedag groep 8  
 
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 
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