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BESTE OUDERS/ VERZORGERS,
Voor u ligt de zesde 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:
- Mijnschoolinfo ouderportaal
- Onthulling nieuw logo Rembrandt van Rijnschool
- Schoolreis
- Start projectweken
- Inloopavond projectweken
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In deze brief staan elke maand handige weetjes en interessante
informatie. Hebt u nog leuke ideeën voor deze nieuwsbrief of opof 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

MIJNSCHOOLINFO OUDER PORTAAL
Vanaf afgelopen januari werken we met een ouderportaal, genaamd
Mijnschoolinfo. Steeds meer brieven en informatie gaan via dit
ouderportaal. Wilt u niets missen! Log dan in. Kunt u niet inloggen,
laat het ons weten.
Bent u al een keer ingelogd?
https://11oc00.mijnschoolinfo.nl/
Gebruikersnaam:
<uw eigen mailadres>
Wachtwoord:
Rembrandt01
Ook voor de app voor Iphone en Android.
Als u ingelogd bent, kunt u rechts bovenin bij
eigen instellingen, uw wachtwoord wijzigen.
Komt u er niet in? Dan hebben wij als school
niet uw (juiste) mailadres. Geef dit door aan de
leerkracht of aan meester Ed en dan wordt u
binnen drie werkdagen toegevoegd.

ONTHULLING NIEUW LOG O
In een vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we bezig
waren met de visie van de school en het bijbehorende logo. Met trots
kunnen we vertellen dat deze nu klaar zijn.
Aankomende maandagochtend wanneer iedereen op school komt,
gaan we het logo van de school onthullen!

SCHOOLREIS
Ook dit jaar gaan we met alle kinderen op schoolreisje. De
datum van het schoolreisje stond in de planning op
maandag 10 april. Dit wordt 15 mei! Deze dag hebben we
moeten verschuiven naar een andere dag, omdat waar we
heen willen met de kinderen, op maandag 10 april niet open
is. De eerst volgende beschikbare dag is 15 mei.
Dus: schoolreis van 10 april wordt

15 mei

De kosten zijn dit jaar €25,- per kind. Over een aantal weken ontvangt u aanvullende
informatie over de schoolreis.
START PROJECTWEKEN
Aankomende
maandag
starten
de
projectweken. In de loop van de ochtend wordt
het thema onthuld en gaan we twee weken
werken aan een bepaald thema. Dat betekent
ook dat er sommige dingen anders gaan dan
normaal, in het kader van de projectweken.
Alle werkjes en activiteiten kunt u komen
bewonderen op de inloopavond op
dinsdagavond 21 maart van 18.30 tot 19.30 uur.
We hopen dan op een grote opkomst.
INLOOPAVOND PROJECTWEKEN
Op dinsdagavond 21 maart van 18.30 uur tot 19.30 uur is de inloopavond van de
projectweken. U kunt samen met u(w) kind(-eren) komen kijken naar activiteiten en
werkjes die de kinderen hebben gemaakt of gedaan tijdens de projectweken. De
inloopavond is in de Week van het Openbaar onderwijs. Dat betekent in dit geval dat het
een “Open” inloopavond is. Iedereen die het leuk vindt om op de Rembrandt van Rijn te
komen kijken, is welkom. Wij zullen daar ook de nodige
PR voor opzetten, om mensen attent te maken van deze
open inloopavond. Kent u zelf vrienden of familie, die
hun kinderen (nog) niet op de Rembrandt van Rijnschool
hebben, neem die dan gezellig mee. Dan kunnen zij ook
komen kijken.

