NIEUWSBRIEF 1.

2 SEPTEMBER 2016

BESTE OUDERS/ VERZORGERS,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Op de
eerste vrijdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief voor
de hele school.
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Luizencontrole
Theemiddag
Nasir gr.7 jarig!
Anass gr.5 jarig!
Offerfeest
Hajar gr.6 jarig!
Kaoutar gr.3 jarig!
Studiedag
Zina gr.8 jarig!
Sohaib gr.7 jarig!
Marwa gr.7 jarig!

In deze brief staan de volgende onderwerpen:
- Jaarkalender
- Aanspreekpunt op school
- Mailadressen van ouders
- Informatiebijeenkomsten in de groepen
In deze brief staan elke maand handige weetjes en interessante informatie. Hebt u nog
leuke ideeën voor deze nieuwsbrief of op- of aanmerkingen, dan horen wij die graag.
Misschien zou u zelfs wel wat willen betekenen in het maken van de nieuwsbrief! Ook dan
horen wij dat graag!

Ik wens u veel leesplezier!
Namens het team van de Rembrandt van Rijnschool,
Meester Ed Ilgen
directeur

Jozef Israëlslaan 31

Rembrandt van Rijnschool
3443 CR Woerden
0348-483150

directie@rembrandtvanrijnschool.nl

JAARKALENDER
Vorige week ontving u een brief met vakantie en vrije dagen. Bij deze krijgt u een
completer overzicht van het jaar.
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Oktober
Theemiddag
Start Kinderboekenweek
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Inloopavond
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Koeienmarkt
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26 okt.
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Theemiddag
Oudergesprekken
Pietenochtend
Schoen zetten

4 nov.
7 nov.
15 en 17 nov
18 nov.
28 nov.
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Theemiddag
Sinterklaasviering
Kerstknutselochtend
Kerstviering/avond
Kerstvakantie

2 dec.
5 dec.
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8 dec.
22 dec.
26 dec.
t/m 6 jan.’17

Januari 2017
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Luizencontrole
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9 jan.
9 jan.
13 jan.
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Nieuwsbrief 6
Rapporten mee
Theemiddag

3 feb.
10 feb.
13 okt.

Februari
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Maart
Theemiddag
Luizencontrole
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Schoolreis
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Cito groep 7 en 8
Koningsspelen
Meivakantie
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Hemelvaartsdag
Juni
Nieuwsbrief 10
Tweede Pinksterdag
Rapporten mee
Informatieavond
Oudergesprekken
Juli
Musical en eindfeest Gr.8
Nieuwsbrief 11
Alle kinderen 12uur vrij
Zomervakantie
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22 maa.
3 apr.
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10 apr.
14 apr.
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8 mei
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12 mei
25 mei
t/m 26 mei
2 jun.
5 jun.
23 jun.
26 jun.
27 en 29 jun.
5 jul.
7 jul.
7 jul.
10 jul.
t/m 18 aug.

AANSPREEKPUNT OP SCHOOL
Het eerste aanspreekpunt is altijd de leerkracht van uw kind. Met de
meeste vragen kunt u terecht bij de leerkracht. Loopt u met andere
vragen kunt u terecht bij de directeur. Als de directeur er niet is, kunt
u vragen aan de leerkracht wanneer hij er is. De leerkrachten zijn
altijd op de hoogte wanneer de directeur er die week is. Heeft u een
dringende vraag en de directeur is er niet, kunt u uw vraag
neerleggen bij meester Pim. Meester Pim kan meester Ed altijd
bereiken, wanneer er iets dringends is.

MAILADRESSEN VAN OUD ERS
Steeds vaker maken scholen gebruik van informatie verstrekken via
de mail. Ook de Rembrandt van Rijn maakt daar steeds vaker gebruik
van. In de komende periode gaan we inventariseren hoeveel ouders
er een mailadres hebben en kunnen lezen. Wij zijn voornemens om
ook steeds meer informatie te sturen via de mail.
Aansluitend aan deze nieuwsbrief hangt een invullijst. Hierin kunt u aangeven of u een
mailadres hebt en gebruikt. Ook kunt u aangeven of de school uw mailadres al heeft, of
dat deze veranderd is. Wij hopen zoveel mogelijk brieven terug te krijgen. Deze kunt u
inleveren bij de leerkracht van uw kind.
INFORMATIEBIJEENKOMS TEN IN DE GROEPEN
Op een van de dagen in de week van 5 september of van 12 september organiseert de
leerkracht van uw kind een informatiebijeenkomst. U krijgt daar een uitnodiging voor. In
deze bijeenkomst krijgt u informatie over de groep en de werkwijze. Wij vinden het heel
belangrijk als u daar bij bent. Hou daarom de uitnodigingen in de gaten, of vraag aan de
leerkracht wanneer de bijeenkomst is.

INLEVERBLAD
Retour bij de leerkracht van uw kind voor 16 september

Naam kind:

___________________________________________________

Uit groep:

___________________________________________________

Naam ouder:

___________________________________________________

Mailadres:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Aankruisen wat van toepassing is:
 Dit mail adres is al bekend op school
 Dit is een nieuw mail adres

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt voor het invullen!

