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Belangrijke data
3 september
8 september
9 september
24 september

informatieavond groep 7-8
informatieavond groep 1-2-3
informatieavond groep 4-5-6
speelgoedmiddag groep 1-2-3

Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!
Dit schooljaar zal de deur ’s morgens om 8.20 uur open gaan, wij willen graag op tijd
beginnen en vanaf 8.30 uur met alle kinderen in de school lezen. Wij verzoeken iedereen
hier rekening mee te houden en op tijd op school te zijn!

Nieuws uit het kamertje
Inmiddels is het nieuwe schooljaar een week oud. De leerkrachten en leerlingen zijn weer vol
enthousiasme aan de slag gegaan. Het is in de nieuwe combinatiegroepen nog even wennen
maar ook dit zal snel gaan. Hieronder vindt u nogmaals een overzicht met de indeling en de
ondersteuning die in de groepen geboden wordt. Bij vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Miranda Jansen

Groepsindeling schooljaar 2015-2016
We werken dit jaar met de volgende groepen:
Groep 1-2-3
juf Hester en juf Yvonne
Groep 4-5-6
juf Annemiek en juf Nicolette
Groep 7-8
meester Pim, op woensdag juf Hinke
Tijdens de ochtenden is er ondersteuning in de groepen:
Maandag en woensdag
juf Naïma (de theemiddagen vinden ook plaats op maandag)

Dinsdag en donderdag
juf Hinke
Vrijdag
juf Rose
Juf Rose is voor ons al een bekende omdat zij ook op de Achtsprong werkt. Dit schooljaar zal
zij ook 1 ochtend in de week bij ons op school werken.
Juf Carin werkt als intern begeleider op de maandag.

Mobieltjes en foto’s/filmpjes maken in de school
Met ingang van dit schooljaar hebben we de afspraak dat alle mobieltjes om 8.30 uur bij de
leerkracht worden ingeleverd. Aan het einde van de schooldag kunnen deze dan weer
meegenomen worden. Het liefst zien we dat zoveel mogelijk mobieltjes thuis worden
gelaten.
Ook willen we iedereen verzoeken om tijdens activiteiten, optredens enz geen foto’s of
filmpjes meer te maken. Wij zullen zelf foto’s maken en deze op onze website plaatsen. We
willen hiermee voorkomen dat er foto’s en filmpjes op het internet rondgaan terwijl
personen hier geen prijs op stellen.

Luizencapes
Het gebruik van luizencapes staat al langer ter discussie. Tijdens onderzoeken is al
aangetoond dat het gebruik van de capes geen luizen tegen zou houden. Wij stellen daarom
het gebruik van de capes niet langer verplicht. Uiteraard kunt u als ouder de keuze maken
om een cape te gebruiken, wij vragen u dan hier zelf voor te zorgen.

Muziekproject
Misschien heeft u het al in de krant gelezen; samen met Het Klooster en de KUVO gaan wij
deelnemen aan een uniek muziekproject. Dit zullen wij samen gaan doen met een aantal
groepen van de Willem Alexanderschool en daarmee zijn wij de enige twee scholen in
Woerden die dit project mogen doen. Het doel is om kinderen de kans te geven samen
muziek te leren maken en met verschillende muziekinstrumenten in aanraking te komen.
Het project start na de herfstvakantie met 2 muzieklessen per week, deze zijn onder
schooltijd. Uiteraard zullen er presentaties volgen zodat u allemaal het resultaat kunt horen!

Project met meester Swer
Vorig jaar hebben wij al gewerkt met de lessen uit de map ‘Sociaal gedrag elke dag’. Er zijn
toen onderwerpen behandeld als complimentjes geven, samenwerken en samenspelen. Ook
dit jaar zullen wij met deze map aan de slag gegaan. Tijdens de gymlessen op maandag gaat
meester Swer hier samen met de leerkrachten ook mee werken. Ook op donderdag heeft
meester Swer tijd in zijn rooster om hier mee verder te gaan. Het thema samenwerken en
samenspelen zal centraal staan.

Jarigen in september
11 september
Nasir Lalout
12 september
Anass El Mohani
13 september
Hajar Hamdi
18 september
Kaoutar Kuhich
24 september
Zina El Bouchihi
24 september
Sohaib Moussaoui
26 september
Marwa El Bachiri

groep 6
groep 4
groep 2
groep 2
groep 7
groep 6
groep 4

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2-3
Na een heerlijke lange vakantie zijn we goed van start gegaan.
Het is natuurlijk wennen met 3 groepen in 1 lokaal, maar omdat bij groep 3
het lokaal en bijna alle kinderen bekend zijn gaat dit heel soepel. Elke ochtend zitten de
kinderen van groep 3 apart en krijgen ze instructie en kunnen ze opdrachten doen. Dit
gebeurt elke ochtend voor de duur van 1 ½ uur. De kinderen van groep 3 zijn gelijk
begonnen met werken in werkboekjes en kennen al wat woorden!
We zijn gestart met het thema “de klas “. Dit is voor de groepen 1/2/3.
Er zijn 2 nieuwe kinderen: Youssef (is in de vakantie 4 jaar geworden) en Noer (is oudste
kleuter en komt van een andere school). We heten ze WELKOM op de Rembrandt van
Rijnschool en we hopen dat ze een fijne tijd bij ons krijgen!
Alle kinderen hebben gymschoenen nodig die op school blijven want met slecht weer gaat
ook groep 3 mee naar de speelzaal.
We hopen veel ouders op 8 september te informeren over de gang van zaken in deze
combinatiegroep en uitleg te geven over methodes die wij gebruiken.
Juf Hester, juf Naima, juf Rose, juf Hinke en juf Yvonne.
Nieuws uit groep 4-5-6
Het was zowel voor de kinderen als voor juf Annemiek en mij best wel spannend: de start
van het nieuwe schooljaar. De klas vol met tafels en stoelen, de nieuwe tablets voor gr. 4,
nieuwe rekenboeken voor alle drie de groepen. Het is allemaal even wennen.

Maar na een week werken, is het alweer vertrouwd geworden. De kinderen doen heel goed
hun best en proberen ons zo goed mogelijk te helpen. Het scheelt natuurlijk, dat we ze al
heel goed kennen!
Op maandag en vrijdag krijgen we ook hulp van juf Romy, de nieuwe stagiaire. Juf Roos,
leerkracht-assistente van de Achtsprong komt op vrijdagochtend van 10.30u. tot 12.00u.
Juf Hinke gaat twee rekenlessen per week apart aan groep 4 geven, zodat groep 5/6 ook
extra aandacht kunnen krijgen in de rekenles. En juf Naïma komt op maandag en woensdag
een uur extra helpen in de klas. Zo proberen we de lestijd voor de kinderen zo effectief
mogelijk in te delen, zodat elke groep goede instructie kan krijgen.
De kinderen van groep 4 mogen een multomap mee naar school nemen, om alle lessen van
Nieuwsbegrip in te kunnen bewaren.
Denkt u er ook aan om goed passende gymschoenen mee te geven aan uw kind op maandag
en vrijdag?
Op woensdag 9 september hopen we u allemaal te zien op de informatie-avond van groep 4,
5 en 6. U hoort dan van ons nog veel meer over de lessen, die de kinderen krijgen en u bent
in de gelegenheid om vragen te stellen. We hopen op een grote opkomst!!
Juf Annemiek en juf Nicolette.

Nieuws uit groep 7-8
Hallo allemaal,
Het schooljaar 2015- 2016 is begonnen. We gaan er hopelijk weer een mooi en leerzaam jaar
van maken. Er zullen dingen anders gaan dan voorgaande jaren , maar er zullen ook dingen
dezelfde vertrouwde aanpak krijgen. De eerste grote verandering voor groep 8 is dat zij nu
ook met tablets gaan werken. Niet de hele tijd, maar ze worden als hulpmiddel ingezet om
de leerstof nog meer eigen te krijgen.
Op woensdag werkt juf Hinke. Zij gaat met de groep onder andere Engels aanpakken.
Deze week stond vooral in het teken van hoe werken we, hoe gaan we met regels en
middelen om en maakten we een start met alle methodes. Het was wel weer even wennen
na zo’n heerlijke vakantie, maar er heerst een fijne, prettige werksfeer die we graag
voortzetten.
Ook zijn we nu al begonnen met de voorbereidingen van de Kinderboekenweek. Er wordt
voorgelezen in de groep door de kinderen, er wordt weer voorgelezen bij kinderopvang “de
Kikkers” en er is een start gemaakt met het praten over het Thema “Raar maar Waar”. Een
thema waar we veel fantasievolle kanten mee op kunnen gaan………leuk.
Donderdag 3 september is de informatie – avond van groep 7/8. Van 19.00- 20.00 wordt
verteld wat de kinderen leren, hoe het werkrooster eruit ziet en hoe het schooljaar er in
grote lijnen uit gaat zien. Er is natuurlijk ook gelegenheid tot vragen stellen.

Het schema van oud – papier volgt zo spoedig mogelijk, maar u kunt het oud
papier altijd kwijt in het containerhok van de Rembrandt van Rijn. Vraag een
leerkracht gewoon even om de sleutel.
Lege plastic flessen kunnen ook ingeleverd blijven worden.
Deze spaaracties zijn bedoeld voor leuke spelletjes/ traktaties en ontspanning
voor de kinderen.
U spaart toch ook mee!!

