NIEUWSBRIEF 3.

4 NOVEMBER 2016

BESTE OUDERS/ VERZORGERS,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Op de
eerste vrijdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief voor
de hele school.
In deze brief staan de volgende onderwerpen:
- Muziekles en Theemiddag 14 november
- Techniekdag groep 7-8
- Jaarverslag en financiën ouderraad
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Fehmi gr.7 jarig!
Theemiddag
Aankomst sint in Nederland
Yassine gr.7 jarig!
Theemiddag (extra)
Sint-knutselmiddag
Oudergesprekken
Basketbaltoernooi gr. 7/8
Oudergesprekken
Pietenochtend
Ibtissam gr.8 jarig!
Kuvo gr. 4-5-6
Rayan gr.5 jarig!
Schoen zetten op school
Nieuwsbrief 4

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

MUZIEKLES EN THEEMIDDAG 14 NOVEMB ER
Na de zomervakantie zijn de muzieklessen van 'Daar Zit Muziek In' van start gegaan,
verzorgd door de muziekdocenten van Het Klooster.

Ter afsluiting van het 1ste blok van 10 instrumentale lessen kunnen de kinderen aan elkaar
en aan u laten zien wat ze inmiddels kunnen spelen op het eerste instrument waarop ze dit
jaar muziekles hebben gekregen.
We willen u dan ook van harte uitnodigen om bij deze presentatie aanwezig te zijn op:
Maandag 14 november 2016
- 13.00 - 13.45 uur groep 6 WAS en groep 5/6 RvR
- 13.45 uur vervolg met de theemiddag aan de RvR-kant
Het optreden vindt plaats in de hal/ het speellokaal van de Willem Alexanderschool.
Ouders die geen kinderen in groep 5 of 6 hebben, zijn natuurlijk ook van harte welkom bij
zowel de workshop als afsluiting.

TECHNIEKDAG
Donderdagmiddag 3 november was groep 7-8 naar de Techniekdag in Woerden. Het was
een zeer geslaagde dag en ze hebben er weer veel geleerd en gedaan.

JAARVERSLAG EN FINAN CIEEL JAARVERSLAG OU DERRAAD
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij treft u, ter kennisname, het financieel jaarverslag
aan samen met het jaarverslag van voorgaand schooljaar
2015-2016.
Vragen hierover kunt u stellen aan Özlem Baklaci,
penningmeester OR.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Rembrandt van Rijnschool
Jaarverslag Rembrandt van Rijnschool 2015-2016
September:
Iedere woensdag was er weer fruit op school. De school opent de deuren al om 8:20 uur,
zodat iedereen om half 9 kan beginnen met lezen.
Het schooljaar was begonnen met 3 combinatiegroepen:
 Groep 1-2-3
juf Hester en juf Yvonne
 Groep 4-5-6
juf Annemiek en juf Nicolette
 Groep 7-8
meester Pim
Juf Carin werkte als begeleidster op de maandag
Mobieltjes moeten om half 9 worden ingeleverd bij de leerkrachten. Deze
kregen de kinderen weer aan het einde van de dag terug.
Nieuw beleid van de school: er mogen geen filmpjes en/of foto’s worden gemaakt van de
optredens en activiteiten op school, deze worden op de website geplaatst.
Luizencape is niet meer verplicht omdat die toch geen luizen tegen houden.
Muziekles werd gegeven door de KUVO. Dit waren gezamenlijke lessen met een aantal
groepen van de Willem Alexander school en de Rembrandt. Uit Woerden deden alleen
deze 2 scholen hieraan mee.
Project met meester Swer ging voornamelijk over sociaal gedrag: complimentjes geven,
samen werken en samen spelen.
Groep 1-2-3 was begonnen met het thema “de klas”.
Groep 4 werkt met de nieuwe tablets en alle groepen kregen nieuwe rekenboeken.
Op maandag en vrijdag kregen we hulp van juf Romy, de nieuwe stagiaire.
Ook groep 8 ging met tablets werken. Op woensdagen kwam juf Hinke om vooral Engelse
les te geven.

Deze maand was het thema “raar maar waar”.
En zoals elke jaar weer oud papier en lege flessen zijn welkom.
Oktober:
7 oktober begon de Kinderboekenweek met als thema “Raar maar waar” en op 15 oktober
inloopavond voor iedereen als afsluiting van de Kinderboekenweek.
Op 2 november was de eerste theemiddag, deze zullen worden bijgehouden door juf
Naima.

Groep 7-8 is begonnen met PowerPoint daar worden nieuwe woordenschatwoorden
gemaakt.
Elke vrijdag is er voorgelezen aan de kinderen van de kinderopvang “De Kikkers”.
De opbrengst van oud papier en lege flessen gaat naar speelgoed voor de leerlingen en
een goed doel (meestal Serious Request ).
November:
5 november is voor groep 7-8 de techniek 3-daagse begonnen.
12 november was er gelegenheid om van 8.30 -9.15 gebruik te maken van de open lessen.
13 november was er het nationaalschoolontbijt, alle kinderen hebben toen op school
ontbeten.
16 november was er basketbaltoernooi voor de groepen 7-8
19 november Pietenochtend
23 november schoenzeten op school
Thema van de groepen deze maand was: “Herfst”
Groep 7-8 geschiedenis thema “de tweede wereldoorlog”
Aardrijkskunde thema “plaatsen om te wonen en te werken” staan centraal.
Meester Pim heeft in de maanden december en januari huisbezoeken afgelegd aan de
leerlingen van groep 8.
December-januari:
4 december was er Sint viering op school
9 december had de medezeggenschapsraad een vergadering
17 december waren de kinderen om 12 uur vrij en kwamen van 17 uur tot 19 uur weer naar
school voor het kerstdiner.

12 januari was er een extra studiedag voor de kinderen, omdat de
leerkrachten een bezoek mochten brengen aan een school in
Haastrecht, deze school werkt met dezelfde combinatiegroepen als bij ons op school, om
zo informatie uit te kunnen wisselen.
De maand december stond in het teken van
Sint en Kerst.
Groep 7-8 heeft dit jaar de kerstmusical
opgevoerd.
Bureau Halt kwam ook dit jaar een paar keer
langs voor informatieve lessen over hoe om te
gaan in de maatschappij. In de maand
december ging het over vuurwerk!
Februari:
10 februari gingen de rapporten mee naar huis waarna op 11 februari de
rapportgesprekken plaatsvonden.
15 februari is de 1ste blok van muziekles afgerond en waren alle ouders uitgenodigd om te
komen kijken wat de kinderen hebben geleerd op verschillende instrumenten.
Inmiddels is er een nieuwe klas bij ons gestart wat voornamelijk is bedoeld voor kinderen
die nog niet zolang in Nederland zijn en vooral aan de slag gaan met het snel leren van de
taal.
Groep 1-2 was na de kerstvakantie begonnen met het project “water”
In groep 3 hebben de kinderen alle letters aangeleerd gekregen t/m kern 6.(geit, pauw,
duif, ei en uil) KNAP HOOR!!!
In groep 4-5-6 hebben de kinderen hard gewerkt aan de CITO toetsen.
4 februari ging groep 5-6 naar een excursie n.a.v. de geschiedenislessen over de
Romeinen.
Groep 7-8 heeft een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar hebben
de kinderen het wereldberoemde schilderij “de Nachtwacht” in het echt gezien.
Net als elk jaar deed groep 7-8 mee aan de maquette wedstrijd het onderwerp is: Ontwerp
een nieuw modern tweede Kamergebouw.
Biologieproject: “het lichaam van de mens”
Groep 8 heeft de afgelopen weken een bezoek gebracht aan het Kalsbeek en de Minkema.
Maart:
10 maart hadden de groepen 5 en 6 een lijnbal toernooi
14 maart gingen de groepen 7 en 8 naar Tivolli
21 maart was de week van het openbaar onderwijs
23 maart was er een grote rekendag met de hele school i.v.m. de paasdag die dit jaar komt
te vervallen, de Ouderraad heeft wel voor de leerlingen een chocolade paashaas gekocht.

Groep 1-2-3 is begonnen met het thema “kleur” de kinderen
mochten weken elke dag met een ander kleur kledingstuk naar
school komen.
April-Mei:
Veel activiteiten deze maanden
6 april voetbaltoernooi voor de meisjes groep 7-8
12 april schoolreisje voor de groepen van 1-6
13 april voetbaltoernooi voor de jongens van de groepen 7-8
19 april cito eind toets voor groep 8 en de entree toets voor groep 7.
20 april was er wederom een vergadering van de medezeggenschapsraad
22 april was het Brede Schoolfeest en de Koningspelen. Dit feest werd gezamenlijk met de
Willem Alexander school gevierd.
11 mei kwam de schoolfotograaf
19 mei sportactiviteit groep 7-8
20 mei sportactiviteit groep 5-6
25 mei voorstelling KUVO over Winnie de Poeh voor de groepen 1-2-3.
26 mei kijkavond op school voor alle groepen, groep 7-8 heeft iets fantastisch gebouwd en
liet dan ook op deze avond zien wat ze hebben gemaakt. Zij toonden een heus werkende
robot en gebouwde en geprogrammeerde werkjes. Knap werk!
Groep 1-2-3 was half april gestart met een nieuw project “sprookjes” en eind mei startte
het project “kikkers”.
Groep 7-8 was weer door naar de finale van de maquette wedstrijd. Het mooie ontwerp,
de goede gedachtegang achter het ontwerp en de uitvoering zorgden ervoor dat de
Rembrandt van Rijn als eerste was geëindigd.
In de maand april en mei waren veel activiteiten waarbij ook zeker de hulp van de
ouderraad niet ontbrak. Maar ook alle andere moeders en vaders, bedankt hiervoor!!!
Juni-juli:
De laatste periode was iedereen druk bezig met het afronden van het schooljaar.
In de maand juni hebben alle cito toetsen plaatsgevonden en groep 8 was druk bezig met
het oefenen voor de musical.
In groep 1-2 is het nieuwe thema “kikkers”, daar waren zij druk bezig met
kikkerdril en kikkervisjes.
Groep 7-8 was dit jaar samen op kamp geweest van 21 juni tot 24 juni.
Op 23 juni mochten de ouders van de groepen 1-2-3 kijken naar wat de kinderen hebben
geleerd bij muziekles en op 27 juni was de beurt aan de ouders van de groepen 4-5-6.
28 juni waren de laatste rapportgesprekken van het jaar, op 30 juni kregen de leerlingen
hun rapporten mee naar huis.
5 juli was de laatste schooldag van groep 8 en voerden zij de afscheidsmusical op voor de
ouders
8 juli was de laatste schoolochtend voor iedereen
De leerlingen van groep 8 zijn ook allemaal op hun plek terecht gekomen met betrekking
tot de middelbare school.
Het was weer een geslaagd jaar voor alle leerlingen en leerkrachten!

Financieel jaarverslag

