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Studiedag van het team. Alle kinderen zijn vrij.
Theemiddag.
Alle kinderen krijgen hun rapport mee.
Rapportgesprekken met de ouders.
Voorjaarsvakantie.
Luizencontrole.
Speelgoedochtend groep 1/2.

Nieuws uit het kamertje:
We zijn met het hele team goed aan het kijken naar ons onderwijs in woordenschat. Hoe
leer je de betekenis van woorden aan kinderen en hoe zorg je ervoor dat ze deze woorden
ook gaan onthouden?
In alle groepen hangen de woorden die behandeld worden, zo kunt u ook kijken met welke
woorden uw kind(eren) bezig zijn. Voor het geven van deze lessen krijgen we twee keer een
training van iemand van de onderwijs-adviesdienst.
Ook zijn we bezig met het gedrag van ons en de kinderen in school. Hier horen afspraken bij
die wij (opnieuw) onder de aandacht van de kinderen brengen. Voor ons betekent dit dat we
ervoor moeten zorgen dat we bijvoorbeeld op tijd buiten zijn bij pleinwacht en in de pauze.
Van de kinderen vragen we o.a. dat ze netjes zijn op hun spullen en omgeving en dat zij
lopen in de gang. De afspraken komen te hangen in de gang en in de lokalen en worden
extra duidelijk gemaakt met een plaatje.
Graag willen wij ook uw aandacht vragen voor het spreken van Nederlands in en om de
school. Wij verzoeken alle ouders om hier op te letten zodat iedereen elkaar kan verstaan en
wij het goede voorbeeld geven aan de kinderen.

Volgende week krijgen de kinderen hun rapport en vinden de gesprekken met ouders plaats.
Daarna kunnen we allemaal weer genieten van een vakantie!
Miranda Jansen
Wisseling in personeel
In groep 1/2 ziet u op de maandagen een ander gezicht. Yvonne Vergeer heeft besloten een
dag minder te gaan werken, Anja de Lange zal deze dagen in de groep van haar overnemen.
Zij stelt zich hieronder aan u voor. Anja is er ook op dinsdagmiddagen en woensdagen, dan
valt zij in voor Carin Frijters die aan haar heup is geopereerd. De operatie is voorspoedig
verlopen en Carin kan nu met de revalidatie aan de slag. Gelukkig is ook Chantal Kevenaar
van groep 5-6 weer een paar keer op school geweest en is ook zij aan het herstellen.
Hierbij wil ik me even voorstellen. Ik ben Anja de Lange uit Woerden. Afgelopen 1,5 jaar heb
ik een aantal keer ingevallen bij de kleuters. Daarvoor heb ik een tijd bij ’n Leonardogroep
gewerkt op de Rembrandt van Rijnschool. Sinds januari ben ik elke woensdag in groep 1/2
en geef ik op dinsdagmiddag extra hulp aan leerlingen. Vanaf februari komt daar de
maandag bij in groep 1/2. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van winkel De Kijkdoos in
Woerden, waar ik regelmatig werk. En ben ik moeder van 2 studerende kinderen (23 en 21)
die al uit huis zijn. Ik heb het op deze school prima naar mijn zin en hoop weer een leuke tijd
te krijgen.
Jarigen in februari:
Raouya Ouhammou
Siham El Bouchihi

groep 3
groep 3

7 februari
16 februari

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Groep 1 en 2
In januari hebben we 2 weken het thema ‘KLEUREN ‘ gedaan. Het waren gezellige en
kleurrijke weken. Daarna met het project ‘WINTER ‘ begonnen ook al ligt er, helaas , geen
sneeuw of ijs. Door middel van boeken ,filmpjes , liedjes , praatplaten , werkbladen en
knutselwerkjes over dit seizoen leren de kinderen diverse begrippen en verschillen met de
andere seizoenen. Tot de voorjaarsvakantie zijn we hier nog mee bezig.
Na de voorjaarsvakantie duiken we de fantasiewereld in van ‘SPROOKJES ‘. Spannende en
leuke verhalen over goed en kwaad en natuurlijk gaan we daar ook over zingen en
knutselen.

De kinderen hebben de letter ‘w ‘aangeboden gekregen en met het thema sprookjes leren
ze de letter ‘r ‘ (van o.a. roodkapje ). Als uw kind oudste kleuter is kunt u thuis ook de
aangeboden letters oefenen. In de voorjaarsvakantie wordt Youssef 4 jaar en mag ook hij
elke dag naar school. WELKOM Youssef ! Wij hopen dat hij een leuke tijd krijgt op de
Rembrandt van Rijnschool !
Juf Naima, juf Anja en juf Yvonne.

Groep 3 en 4
De laatste twee weken zijn we druk bezig geweest met de CITO toetsen. Technisch lezen,
begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen zijn allemaal afgenomen bij de
kinderen. De resultaten hiervan zult u binnenkort kunnen lezen in het nieuwe rapport en
bespreken we graag met u op de rapportspreekavond op 13 februari a.s.
Vanaf die dag komt er ook een nieuwe stagiaire bij ons in de klas: Ruth van der Wilt. Zij zal
elke donderdag en vrijdag bij ons aanwezig zijn tot de zomervakantie. Ze volgt een opleiding
pedagogisch werk, dat betekent dat ze vaak ingezet zal worden om kleine groepjes kinderen
extra te helpen met lezen, rekenen, aan de computer werken, knutselen etc. We wensen
Ruth een hele fijne tijd toe op de Rembrandt.
Na de voorjaarsvakantie gaan juf Annemiek en ik ook bijna elke woensdagmiddag op
huisbezoek. Bijna alle ouders hebben zich daar al voor ingeschreven. We vinden het heel
leuk om uw zoon of dochter ook een keer thuis mee te kunnen maken.
Ondanks winterse werkjes in de klas, wil de winter nog niet erg komen. We zijn daarom ook
met borduren begonnen. Gelukkig hebben we daarbij hulp van 3 moeders gekregen, want
het valt nog niet mee om een draad in een naald te krijgen en te leren afhechten. We maken
een borduurkaart en ook de kleuters doen heel enthousiast mee.
Natuurlijk wordt er ook nog gewoon gewerkt in de klas.
Groep 3
Taal/ lezen: Alle letters hebben we nu geleerd. We kunnen straks ook woorden met –nk en
–ng aan het eind lezen, zoals bank en gang. En woorden met –ch en –cht, woorden met een
–a,- o of –u, zoals zo, ja en nu en langere woorden als staart en zwemt. Het wordt steeds een
beetje moeilijker!
Ook het begrijpen van een tekst wordt steeds belangrijker. De kinderen leren zelfstandig
vragen te maken over stukjes, die ze gelezen hebben.
Rekenen:
We rekenen veel met het rekenrekje, splitsen en pijlensommen komen ook veel aan bod. In
een pijlensom kijken we steeds: hoeveel hebben we eerst, wat gebeurt er daarna, gaat er
iets bij of af en dan schrijven we het antwoord op. En dit alles rondom het thema: winter.

Groep 4
Taal: We maken kennis met verschillende culturen en geloof. Ook hebben we het over de
verschillende feestdagen. We gaan praten over ons gedrag en gevoel, bijv. wanneer je elkaar
plaagt of ruzie hebt met elkaar. Bij de woordenschatlessen doen we dat samen met groep 3.
Onder het digibord hangen steeds de woorden van de week, die we hebben geleerd.
Met spelling oefenen we woorden met –ou en –ouw, -ij- en ge- en –be, zoals getal en
bezoek.
Rekenen: We gaan flink de tafels oefenen. De tafelkaart hangt, nu de stickers nog! In de klas
oefenen de kinderen veel op de computer. Uw kind kan trouwens ook thuis de tafels
oefenen. We leren moeilijke sommen als 23+54 en 87-34. We schrijven die helemaal uit met
sprongen op een getallenlijn. En oefenen veel ermee op het tablet. Later dit jaar proberen
we het steeds meer uit ons hoofd.
Juf Annemiek en juf Nicolette.

Groep 5 en 6
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de cito’s en muziek. We hebben de
cito’s gemaakt voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Af en toe best
een beetje spannend allemaal. Gelukkig konden we ons af en toe even ontspannen met de
lessen over muziek. Afgelopen woensdag mochten we met de hele klas naar Het Klooster in
Woerden. We hebben daar workshops gedaan over blaas, snaar en slaginstrumenten. We
mochten tijdens deze workshops van alles ook zelf doen. Hoe cool is het om even echt te
mogen drummen, geluid proberen te krijgen uit een trompet en te horen hoe mooi een viool
klinkt. De kinderen (en de moeders en juf) hebben genoten. Als afsluiting van de ochtend
hebben alle kinderen samen met de kinderen van de Horizon uit Harmelen een afsluitend
optreden gegeven.

Hieronder een sfeerimpressie. De rest van de foto
komen in de klas te hangen.

Aankomende vrijdag hebben we het lijnbaltoernooi. Woensdag 12 februari krijgen de
kinderen hun rapport mee en donderdag 13 februari zijn de oudergesprekken. En dan is het
alweer vakantie. Heerlijk even lekker uitrusten om daarna weer fit te kunnen beginnen!
Groeten juf Hester

Groep 7 en 8
Hallo allemaal,
De maand februari staat voor groep 8 vooral in teken van de Cito –eindtoets.
Deze zal worden afgenomen op 11, 12 en 13 februari. Groep 7 zal dan met een zelfstandig
werkpakket verdeeld worden over de overige groepen.
’s Middags is er voor groep 8 tijd voor ontspanning en gaan de leerlingen verder aan de slag
met de maquette ( een koninklijk paleis) die al aardig vorm begint te krijgen. Meester Pim
gaat dan vooral met groep 7 verder met de bespreking van de ochtend en de voorbereiding
voor de volgende dag.
Vanaf donderdag 13 februari krijgen we weer een nieuwe stagiaire genaamd Zsjoske Epping.
Met Geschiedenis zit groep 7 in de Middeleeuwen, terwijl groep 8 het reisverhaal van
Columbus voor de kiezen krijgt. Juf Annemiek neemt deze lessen voor haar rekening op de
woensdag, zodat meester Pim op de woensdag verder kan gaan met zijn studie
Rekenen/wiskunde en dyscalcullie.
Tijdens de aardrijkskundelessen is groep 7 bezig met de 4 beroepsgroepen in de
maatschappij. De primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector zijn voor de kinderen
geen onbekende begrippen meer. Groep 8 neemt verschillende soorten manieren van
wonen over de wereld onder de loep. Op de savanne is het heel anders leven dan in een
wereldstad.

Het menselijk lichaam staat centraal tijdens de biologielessen. Het ontstaan van de mens is
al besproken en nu gaan we verder met het hart, de hersenen en de zenuwen.
Crea Bea:
De maquette natuurlijk. We werken vooral in circuitvorm, zodat iedereen aan bod komt. De
andere onderdelen van het circuit bestaan uit het maken van een Powerpoint over een
thema wat te maken heeft met de maquette, een tekensamenwerkingsopdracht en het
spelen van woordenschat- en taalspelletjes.
We wensen de leerlingen van groep 8 natuurlijk veel succes met het maken van hun Citoeindtoets!

