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Belangrijke data
3 februari:
5 februari:
10 februari:
11 februari:
12 februari:
18 februari:
19 februari:
23 februari t/m
1 maart:
3 maart:

Studiedag van het team. Alle kinderen zijn vrij.
Lijnbaltoernooi groep 5/6 .
Theemiddag met juf Naïma.
Alle kinderen krijgen hun rapport mee.
Rapportgesprekken met de ouders.
Speelgoedochtend groep 1/2 .
Oud Papier Actie
Sjoeltoernooi met ouders en kinderen van 10 u. tot 12 u.
Voorjaarsvakantie.
Luizencontrole.

Nieuws uit het kamertje
De komende week staat in het teken van de rapporten en de rapportgesprekken. In een
aparte brief vragen wij u uw voorkeur voor een tijd door te geven, daarna ontvangt u de
definitieve uitnodiging vor de oudergesprekken.
Op donderdag 19 februari organiseren wij een sjoeltoernooi! Dit is onder schooltijd van
10.00 tot 12.00 uur en is voor kinderen én ouders! Wij hopen op een gezellig toernooi met
zoveel mogelijk ouders. U ontvangt nog meer informatie hierover, maar houdt u deze dag en
tijd vast vrij!
Miranda Jansen
Jarigen in februari
7 februari
16 februari
18 februari

Raouya Ouhammou
Siham El Bouchihi
Youssef Amrir

groep 4
groep 4
groep 1

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Bibliotheek
Wist u dat kinderen die 15 minuten vrij lezen per dag, 1000 nieuwe woorden per jaar leren?
Leerlingen die veel lezen, hebben vaak betere resultaten. Om de leesmotivatie van de
leerlingen te stimuleren, werkt onze school samen met de Utrechtse bibliotheken (waar ook
de bibliotheek in Woerden onder valt).
Het programma dat wij in onze bibliotheek gebruiken wordt gekoppeld aan het systeem van
de Utrechtse bibliotheken. Leerlingen kunnen zo boeken lenen op school én in de
bibliotheek. Uw kind kan het programma ook thuis gebruiken en een eigen leeslog
bijhouden, bekijken wat anderen lezen en opzoeken wat er in de bibliotheek nog meer te
krijgen is. We hopen dat kinderen zo nog meer plezier in lezen krijgen.
De bibliotheek biedt aan om alle leerlingen lid te maken van de bibliotheek in Woerden. Hier
zijn geen kosten aan verbonden. Hiervoor zal de school de naam- en adresgegevens van de
leerlingen moeten doorgeven. Uiteraard kunt u bij de directie aangeven als u hier bezwaar
tegen heeft. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind(eren) niet worden
uitgewisseld.
Nieuws uit groep 1-2
Vorige week zijn we gestart met het project “ HUIS “.
We praten veel over de ruimtes in een huis ; hoe de ruimtes genoemd worden en wat er
voor spullen staan. Veel nieuwe begrippen oefenen we hiermee. ( woordenschat ).
Ook praten we over verschillende woningen en gaan we de wijk in om die te zien. Enkele
aspecten van een huis bouwen komen ook nog aan bod. We doen dit met behulp van
praatplaten, boekjes, filmpjes etc. Elke dag zijn we met het project bezig dmv knutselen,
puzzelen, kleuren ,stempelen en zingen .
Ondertussen is FLIP de beer weer tijdelijk bij ons en logeert hij- met veel plezier- bij elk kind
1 nacht.
Na de kerstvakantie is Imraan bij ons in de groep gekomen. Wij heten hem van harte welkom
en we hopen dat hij een fijne tijd heeft op de Rembrandt van Rijnschool!!
19 februari gaan de kinderen in de middag naar een muziekvoorstelling van “Kruis en Mol “
in de Kringschool. Ze zullen ongeveer om 14.40 weer op school zijn. IETS LATER dus.
In de week van 16 februari is juf Yvonne afwezig ivm verhuizing. Juf Hinke is er dan de hele
week.
Juf Naima, juf Hinke, juf Nafissa en juf Yvonne.

Nieuws uit groep 3-4
De afgelopen tijd 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 rapport en bespreken
we graag met u op de rapportspreekavond op 12 februari a.s.
Van juf Fleur hebben we pas afscheid genomen, maar gelukkig hebben we weer een nieuwe
stagiaire gevonden: juf Kelly. Zij doet een HBO studie pedagogiek en zal voornamelijk
individuele kinderen en groepjes kinderen helpen in de klas. Ze is al een paar keer geweest
en zal tot de zomervakantie elke vrijdag op de Rembrandt aanwezig zijn. s ‘ Morgens in
groep 3/4 , s ‘middags in groep 5/6 . We wensen haar natuurlijk een hele gezellige en
leerzame tijd toe op onze school.
Binnenkort willen juf Annemiek en ik graag bij alle ouders van groep 3 een keer op
huisbezoek gaan. We zullen daarvoor een lijst voor onze klas ophangen, waarop u zelf kunt
aangeven op welke dag het u het beste uitkomt. We vinden het heel leuk om alle kinderen
ook een keer thuis te kunnen ontmoeten.
Ook al is er nog steeds geen sprake van een echte winter, toch houden we ons nog even
bezig met dit onderwerp. Vooral met de rekenles in groep 3. Daarna gaan we aan de lente
beginnen. We willen gaan zaaien in de klas en hebben daarvoor weer mooie materialen
gekregen van de Stichting Natuur en Milieu Educatie.
Natuurlijk wordt er ook nog gewoon hard 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 nu belangrijk. De kinderen leren zelfstandig vragen te
maken over stukjes tekst, 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.
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 tafel van 10, 2 en 5 oefenen we deze maand
veel in de klas. Uw kind kan trouwens ook thuis de tafels oefenen op de computer. Ze
hoeven deze tafels nog niet uit hun hoofd op te zeggen, maar wel de juiste strategie toe te

passen. Bijv. als je weet 5x5, dan weet je ook 6x5, (je doet er 5 bij), of als je weet 4x5, kun je
ook 5x4 oplossen etc.
We leren moeilijke sommen als 23+54 en 87-34. We schrijven die helemaal uit met sprongen
op een getallenlijn. Later dit jaar proberen we het steeds meer uit ons hoofd.
Als de schrijfschriften uit zijn, krijgen de kinderen twee nieuwe schriften, waarin ze met
vulpen mogen schrijven. Het zal even wennen zijn, maar hopelijk schrijven de kinderen er
dan net zo mooi mee als met potlood.

Nieuws uit groep 5-6
Lezen
Zoals u weet lezen wij elke ochtend een kwartier. De kinderen lezen sinds twee weken op
‘gekke’ plekken, zoals bij de computers, onder tafel, op de kast, tegen de muur etc.
om dit leesmoment nog leuker en beter te maken zijn we op zoek naar kussens. Heeft u nog
leuke kussens thuis en gebruikt u ze niet meer dan willen wij ze graag hebben voor de klas. U
kunt ze aan een van de juffen afgeven.
Kids moving the world
Binnenkort starten we het project. Kids moving the world. Even wat informatie zodat u weet
waar het over gaat:
Het klimaat verandert, daar zijn wetenschappers het wel over eens. Door het
broeikaseffect stijgt de temperatuur op aarde. Maar wat is het broeikaseffect
precies?
En wat zijn de gevolgen van de temperatuurstijging op aarde? Het scholenproject
rondom de Planet Me Game laat kinderen spelenderwijs begrijpen wat
klimaatverandering is en hoe zij hier zelf een rol in kunnen spelen.
Ook hebben wij een inzamelbak voor oude mobieltjes staan, deze worden dan gerecycled.
Dus heeft u een oud mobieltje? Wij zijn er blij mee!
Stagiaire
Elke vrijdagmiddag loopt juf Kelly bij ons stage. Zij volgt de opleiding ecologische pedagogiek
en zal op vrijdagmiddag regelmatig met een groepje kinderen of individueel extra oefenen.
Figuurzagen
We zijn begonnen met figuurzagen. We gaan een puzzel van Nederland maken. De kinderen
vinden het erg leuk en soms een beetje moeilijk, maar de eerste resultaten worden
zichtbaar!
Nieuws uit groep 7-8
Het nieuws van groep 7-8 is vooral te lezen in de nieuwsoverzichten die de kinderen in hun
map mee naar huis krijgen. Voor iedereen van onze school is het zeker leuk om af en toe een
kijkje te nemen in de gang voor het lokaal. Er is namelijk inmiddels weer een start gemaakt
met de maquette. De opdracht dit jaar gaat over het ontwerpen van een nieuw
stationsgebouw.

