
 

 

 

 
  Nieuwsbrief 2 - oktober 2022 

      
 
 
Vorige week woensdag was de feestelijke opening van de 
Gi-Ga Groen Kinderboekenweek. Er waren twee echte 
kinderboekenschrijfsters op school, twee boeken zijn 
uitgebeeld door de leerlingen van groep 7, er is gedanst 
en er zijn workshops gegeven in alle klassen en tijdens de 
peuterochtend.  
 
De komende dagen kleurt de school steeds groener en 
hangen er mooie verhalen en tekeningen in de gangen. 
Komt u het resultaat bewonderen? 
 
 
 

KIJKMIDDAG 
Komende donderdag 20 oktober laten we graag zien waar we op school mee bezig zijn geweest. We 
hebben gewerkt met het thema van de Kinderboekenweek: Gi-Ga Groen 
Dit hebben we ook uitgewerkt in de lessen wereldoriëntatie tijdens de leerpleinen. De groepen hebben 
aan de volgende onderwerpen gewerkt: 
Groep 1/2 herfst 
Groep 3/4 natuurspeurders 
Groep 5/6 de groene fabriek 
Groep 7/8 duurzaam design 
  
U bent van harte welkom om samen met uw kind een kijkje te komen nemen. De kinderen komen gewoon 
(met de leerkracht) naar buiten. U kunt dan samen met uw kind weer naar binnen lopen. 
Bezoek alle klassen, vul de prijspuzzel en maak kans op een mooie prijs! 
Tot ziens op  Donderdag 20 oktober 

van 15.00 tot 16.00 uur 
 

CULTUURHELDEN 
De komende jaren neemt de Rembrandtschool deel aan het project ‘Cultuurhelden’.  
Cultuurhelden is een project vanuit DOK Delft waarbij uitdagende kunst- en cultuureducatie gegeven 
wordt. Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en aan de 
ontwikkeling van hun creatief vermogen: zij leren betekenis geven aan wat ze maken en meemaken, leren 
communiceren in ‘de taal’ van de kunsten en het vergroot hun begrip voor cultuur en andere culturen. 
Kinderen groeien daardoor op tot meer zelfbewuste, kritische en zelfstandige jongvolwassenen met een 
breed palet aan vaardigheden. Tijdens de activiteiten staat het creatieve proces van de leerlingen centraal.  
 



 

 

Tijdens het eerste jaar staat het thema ‘duurzaamheid’ centraal. We willen u dan ook vragen om te helpen 
met het verzamelen van verschillende materialen: 
stofjes, diverse papiersoorten, papier, band, oude tijdschriften, 
wol (haarkleuren), veren, (bier)doppen, kurken, tule, 
fruitnetjes, oude waterflesjes. 

 

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 Kam-Fung, meester Kasper of juf 
Hanneke. 
 

 

FLITSEN 
Beste ouders! Zou u ons willen helpen bij het flitsen met de leerlingen?  
U bent met een leerling woordjes aan het lezen op de computer. De leerling is hier ongeveer 3 minuten 
mee bezig en dan volgt de andere leerling. Bij flitsen gaat het om woordjes nazeggen die zichtbaar worden 
op het computerscherm. Als begeleider moet u de leerling corrigeren en doorklikken in het programma 
naar een ander woord. U bent hier ongeveer van 8.30 u tot 9.00 uur mee bezig.  
Kunt u helpen bij het flitsen dan hoor ik het graag!  
Groeten, Elles Bosboom 
 

KWINK 
 
Volgende week besteden wij binnen de school aandacht 
aan de week van het pesten. 
Wij gaan het met de leerlingen hebben over wanneer 
iets nou een grapje is en wanneer iets als pesten ervaren 
wordt. Wij doen dit a.d.h.v. de methode Kwink. Zoals u 
via Parro heeft kunnen lezen past het positief 
communiceren en afspraken met elkaar kunnen maken 
hier goed bij. Op deze manier werken wij samen met de 
leerlingen aan een fijne en veilige school. 

 

PRIVACY VOORKEUREN 
In de ouderportaal van Parnassys kunt u de reeds ingevulde privacy voorkeuren, indien nodig, aanpassen. 
 

VRIJE DAGEN & VAKANTIE 
Studiedagen schooljaar 2022-2023: 
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 

 
 

 


