
 

 

 

 
  Nieuwsbrief 3 - november 2022 

     
 
 
 
Dinsdag 22 november leek het wel kruidnotendag! In alle klassen 
werden kruidnoten gemaakt. Bakplaten vol kruidnoten vertrokken 
richting de Jumbo waar de kruidnoten gebakken werden. Aan het 
eind van de dag kregen alle kinderen een zakje vol kruidnoten 
mee naar huis. 
 
 

Dank aan alle hulpouders! 

 
 
 

SINTERKLAASVIERING 
Het is bijna zover…. Het sinterklaasfeest! De leden van de vrijwilligersclub hebben de school al in 
Sinterklaasstemming gebracht met gezellige versiering. Hartelijk dank daarvoor!  
Maandag 5 december brengt Sinterklaas de Rembrandtschool (hopelijk) een bezoek. Wilt u ervoor zorgen 
dat uw kind(eren) die dag echt om 08.20 uur op school zijn?  
Om 08.30 uur gaan alle klassen naar buiten om te kijken of Sinterklaas ons toch echt wel met een bezoek 
verblijd… Na het onthalen van Sinterklaas gaan de klassen weer naar binnen voor het openen van de 
surprises en andere gezellige activiteiten.  
 
Deze dag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Gaat uw kind op maandag 5 december naar de BSO, wilt u 
deze dan zelf inlichten? 
 

KERSTVIERING 
Als onze goedheiligman weer is vertrokken kijken we met z’n allen uit naar Kerst! Op maandagochtend 19 
december maken de kinderen een eigen kerststukje op school. Hiervoor moeten ze meebrengen: een bakje 
en eventueel wat kerstversieringen. Oase, een kaars en het nodige groen krijgen ze van school. 
Wilt u een (kleine) glazen potje meegeven (bijvoorbeeld van babyvoeding, appelmoes e.d.) welke de 
kinderen kunnen versieren? 
 
Op woensdagavond 21 december vieren we met de kinderen op school Kerst. Alle kinderen worden om 
17.00 uur op school verwacht. In iedere klas wordt er met de kinderen gegeten van zelf meegebracht 
lekkers. De avond sluiten we zingend af met de kinderen op het grote schoolplein om 18.30 uur. Het is 
gezellig als u mee komt zingen! 
 
Bij elke klas komt er een inschrijfblad te hangen waarop kinderen 
kunnen aangeven wat ze meenemen voor het kerstdiner. Zelf iets 



 

 

maken mag natuurlijk ook! 
 
Vrijdag 23 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Tijdens deze ochtend vieren we nog Kerst met de 
kinderen in eigen klas, doen we spelletjes en ruimen we op. Gaat uw kind op vrijdag 23 december naar de 
BSO, wilt u deze dan zelf inlichten? 
 
Voor het versieren van de school zoeken wij nog ouders die kunnen helpen op donderdag 8 december na 
15.00 uur. 🎄 
 

OUDERBIJDRAGE 
In september heeft u een mail ontvangen van WisCollect met het verzoek de ouderbijdrage voor uw 
kind(eren) te betalen. Deze mail bevat een link waarmee u de betaling kunt voldoen. Met de ouderbijdrage 
kunnen wij als school verschillende activiteiten organiseren, bijvoorbeeld: schoolreisje, sinterklaas, kerst, 
Pasen, sportactiviteiten etc.  
 
Delftpas 
Bent u Delftpashouder (of Rotterdampashouder) en heeft uw kind een gratis pas, dan stort de gemeente 
Delft een tegemoetkoming in de schoolkosten op de pas van uw kind. Met het tegoed kan de 
ouderbijdrage betaald worden.  
Als u recht heeft op deze tegemoetkoming voor het betalen van de ouderbijdrage, kunt u een kopie van de 
voor- en achterzijde van de Delftpas (of Rotterdampas) van uw kind zo spoedig mogelijk inleveren op 
school. Het kopie van de pas kunt u ook op school laten maken. Ook kunt u een foto van de voor- en 
achterkant van de Delftpas (of Rotterdampas) mailen naar: s.heemskerk@scodelft.nl 
De ouderbijdrage wordt dan rechtstreeks door de gemeente aan school betaald. 
 

GEZOCHT: RESERVEKLEDING 
Heeft u thuis nog (oude) kleding liggen in de maat 104 en 110?  
Wij kunnen het goed gebruiken op school, want de voorraad raakt weer op.  
 
Wij zijn op zoek naar  

- (joggings)broeken 
- leggings  
- onderbroeken  

 
Alvast super bedankt, namens de kleutergroepen.  

 
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 
De afgelopen maanden hebben veel ouders hun kind(eren) bij ons ingeschreven. We zijn blij en trots dat 
zoveel nieuwe ouders de weg naar de Rembrandtschool weten te vinden. De toenemende hoeveelheid 
aanmeldingen van jonge kinderen zorgt ervoor dat we aan het kijken zijn hoe we ons onderwijs volgend 
schooljaar in kunnen richten. 
 
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/moeten worden, zodat ieder kind een plekje heeft. 
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PARKEREN 
Een aantal bewoners van de Rooseveltlaan heeft bij ons aangegeven dat er regelmatig auto’s van ouders 
bij hen voor of op de oprit geparkeerd staan. Zij kunnen dan niet vertrekken of parkeren op hun eigen 
parkeerplaats.  
Wilt u bij het halen/brengen van uw kind(eren) parkeren in de daarvoor bedoelde openbare parkeervakken 
of waar onze buren er geen overlast van hebben? 
Alvast bedankt!  

 
SCHOOLFRUIT 

 
De kinderen krijgen (in ieder geval tot de voorjaarsvakantie) iedere dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit. 
Het schoolfruit krijgen de kinderen in de kleine pauze. Dit is ter vervanging van 
hun eigen fruit. Mocht uw kind iets niet lusten van het aangeboden fruit, wilt u 
dan zelf groenten of fruit mee te geven? 
 

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: 
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 


