Nieuwsbrief
Juli
Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31–3443 CR Woerden
Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl /
www.rembrandtvanrijnschool.nl

Belangrijke data
1 juli:
7 juli:
8 juli:
9 juli:
`

10 juli:
11 juli:
24 augustus:

Rapporten gaan met de kinderen mee naar huis.
Afscheidsmusical van groep 8 voor de ouders.
Oud papier actie.
Stuif eens uit vanaf 10.45 u. binnen in de zaal.
U bent als ouder van harte welkom om te kijken naar
het optreden van uw kind.
Aansluitend eten we pannenkoeken in de klas.
Laatste schooldag!
Zomervakantie.
Eerste schooldag.

Nieuws uit het kamertje
Weer een schooljaar dat bijna voorbij is, het is weer snel gegaan. Graag bedanken wij de OR,
MR en alle hulpouders voor hun inzet en hulp! Tijdens deze laatste 2 weken worden de
rapporten uitgedeeld en nog een aantal oudergesprekken gevoerd, gaat groep 8 de musical
opvoeren en hebben we natuurlijk ook nog de Stuif ’s uit! Voor daarna wensen wij iedereen
een heel fijne zomervakantie en een fijn Suikerfeest!
Miranda Jansen
Groepsindeling schooljaar 2015-2016
Volgend jaar werken we met de volgende groepen:
Groep 1-2-3
juf Hester en juf Yvonne
Groep 4-5-6
juf Annemiek en juf Nicolette
Groep 7-8
meester Pim, op woensdag juf Hinke
Tijdens de ochtenden is er ondersteuning in de groepen:
Maandag en woensdag
juf Naïma (de theemiddagen vinden ook plaats op maandag)
Dinsdag en donderdag
juf Hinke
Vrijdag
juf Rose

Juf Rose is voor ons al een bekende omdat zij ook op de Achtsprong werkt. Volgend
schooljaar zal zij ook 1 ochtend in de week bij ons op school werken.
Juf Carin werkt volgend schooljaar als intern begeleider op de maandag.
Jarigen in juli
4 juli
5 juli
5 juli
21 juli
23 juli
24 juli
25 juli
25 juli
25 juli

Hamza Sbagi
Ayoub Al Masoudi
Mehmet Ali Heybeli
Raid Ouhammou
Romaisae Massoudi
Amin Khaled
Mohamed Laroub
Oumaima Ouhammou
Remaïssa Laroub

groep 4
groep 6
groep 7
groep 2
groep 3
groep 2
groep 6
groep 3
groep 6

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuws uit groep 1-2
Nog even te gaan en dan is het zomervakantie. In de klas en buiten is het volop zomer: we
leren woordjes over de zomer, we zingen, knutselen en puzzelen over de zomer. We leren
de letter z van zomer. Ook oefenen we voor Stuif-es-uit op 9 juli. Komt u ook kijken? De
kinderen eten dan pannenkoeken op school, brood meenemen is niet nodig.
De grote schoonmaak is begonnen. We kunnen nog ouders gebruiken voor het
schoonmaken in de klas, maar ook voor het thuis schoonmaken van materiaal en het wassen
van kleding uit de huishoek.
We wensen iedereen een zonnige, mooie vakantie toe en een fijn Suikerfeest!
Juf Hinke, juf Naima, juf Nafissa, juf Yvonne

Nieuws uit groep 3-4
Wat is dit jaar omgevlogen! Als we erop terug kijken, hebben we weer heel veel leuke
dingen gedaan.
De Kinderboekenweek met het afsluitende griezelfeest, de Sinterklaasmusical, het
Kunstproject met het Lentefeest en het Koningsfeest op de atletiekbaan, de excursie naar
Boer Bert en het schoolreisje in Drievliet, de dansochtend met de dansdocenten van
Delicious.
En afgelopen week nog de spelletjesochtend op het sportveld van de Jan Steenstr. samen
met de kleuters. Tijdens al die activiteiten hebben we geweldig geboft met het weer.
De spelletjesochtend was heel geslaagd. De kinderen van groep 8 hebben ons heel goed
begeleid. Het was mooi om te zien hoe de oudere kinderen aanwijzingen gaven aan hun
jongere broertjes/ zusjes of medeleerlingen. En ook zelf graag aan alles meededen. Ondanks
het warmere weer wilde niemand eerder stoppen!
Daarna mochten de kinderen van gr.1/2 nog even meekijken/luisteren naar het filmpje, dat
juf Kelly(onze stagiaire) had gemaakt samen met de kinderen van gr. 3/4. Ook dat was een
groot succes!
Helaas moeten we alweer afscheid nemen van juf Kelly. Op vrijdag 3 juli is zij voor het laatst
op school. We wensen haar veel succes met haar verdere studie.
Groep 3.
In de klas zijn we nog druk bezig om de leesboekjes en werkboekjes van taal uit te krijgen.
Met rekenen oefenen we veel om het tempo van het optellen en aftrekken onder de 20 op
te voeren. We proberen al steeds meer zonder rekje te rekenen.
Groep 4.
Ook wij zijn bezig met het laatste hoofdstuk van taal en de daarbij behorende
woordpakketten van spelling.
Met rekenen oefenen we nog veel de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 door elkaar op de computer.
Het zou mooi zijn als iedereen het tafeldiploma haalt voor de vakantie.
Verder wordt er door veel kinderen hard geoefend aan hun optreden voor Stuif eens uit. We
hopen dan ook dat veel ouders in de gelegenheid zijn om te komen kijken.
En daarna gaan we heerlijk genieten van een welverdiende zomervakantie.
Op maandag 24 augustus hopen we iedereen weer gezond en wel terug te zien op school!
Juf Annemiek en juf Nicolette
Nieuws uit groep 5-6
Nog twee weken en dan is het alweer zomervakantie. We hebben het afgelopen jaar hard
gewerkt, veel geleerd en ook veel plezier gehad.
In de zomervakantie moeten de kinderen vooral veel plezier hebben. Toch is het niet
verkeerd om zo nu en dan even een boek te pakken om te lezen of op de computer
www.mijnklas.nl oefeningen te doen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe, we zien jullie allemaal weer eind augustus!

