NIEUWSBRIEF 2.

7 OKTOBER 2016

BESTE OUDERS/ VERZORGERS,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Op de
eerste vrijdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief voor de
hele school.
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Theemiddag
Nassima gr. 5 jarig!
Amine gr. 8 jarig!
Start Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 2
Inloopavond
Herfstvakantie t/m 21 okt.
Mouaad gr. 7 jarig!
Rania gr. 2 jarig!
Zeerina gr. 4 jarig!
Luizencontrole
Koeienmarkt
Warda gr.opv. jarig!
Roukaya gr. 2 jarig!
Nieuwsbrief4

In deze brief staan de volgende onderwerpen:
- Kinderboekenweek
- Mijnschoolinfo – ouderportaal
- Herfstvakantie en Koeienmarkt
- Jaarkalender
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

KINDERBOEKENWEEK
Op 5 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Wij hebben dit op school gevierd met een
heus optreden van K3. Het thema van de Kinderboekenweek is: ‘Voor altijd jong’ en gaat
over opa’s en oma’s. Op de Rembrandt van Rijn laten we dit ook niet aan ons voorbij gaan.
De hele week geven wij lessen rond dit thema en worden de kinderen uitgedaagd om na
te denken over hun lievelingsboeken.
De afsluiting van de Kinderboekenweek is donderdag 13 oktober van 18.30 tot 19.30 uur.
U kunt met uw kind(eren) spelletjes in de klas doen en kijken wat ze in deze periode
gedaan hebben. Daarna sluiten we gezamenlijk af in de aula met een kort optreden van
elke groep.
Het zou fijn zijn als u in deze periode thuis ook extra aandacht schenkt aan
lezen/voorlezen.
Boeken verkoop
Er is een grote kinderboekenverkoop
aan de gang. Elke dag van 8.20 -8.40
kunt u tweedehands kinderboeken
kopen voor maar 10 cent kunt u al aan
de slag:
- € 0,10 per boek
- 11 boeken voor € 1,00
Maak er gebruik van, want goedkoper
dan dit, vindt u nergens!
We zijn op school aan het opruimen
en hebben deze boeken verzameld.
Want we willen graag dat alle
kinderen gaan lezen. Daarom deze
actie. Koop gerust ook voor familie,
neefjes, nichtjes, buurjongens, buurmeisjes, ooms en tantes. De opbrengst gaat naar
spelend leren middelen voor de leerlingen.
MIJNSCHOOLINFO – OUDERPORTAAL
Zoals u weet staan wij als school niet stil en gaan wij graag mee met de digitale
ontwikkelingen. Bijna iedereen kent wel het fenomeen van nieuwsbrieven, losse briefjes,
de jaarkalender, de schoolgids en het informatieboekje (onderin de overblijftas, aan het
eind van de week….). Deze manier van informeren kost de school elke keer veel tijd, geld
en is inefficiënt. Wij willen die tijd liever inzetten voor nog beter onderwijs.
Het wordt binnenkort mogelijk om met Mijnschoolinfo u als ouders/verzorgers gerichter
via de mail te informeren. Geen losse mededelingen of strookjes die niet voor u van
toepassing is. U ontvangt via de mail alleen die informatie (nieuwsbrieven, mededelingen
en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn.

Welke mogelijkheden komen binnen dit project zijn er eerst beschikbaar:
- Ontvangen van gerichte informatie. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 2 of 5, dan
ontvangt u alleen die informatie. Schoolbrede informatie ontvangt u uiteraard
altijd.
- Nieuwsbrief per mail
- Schoolgids per mail
- Mededelingen per mail
- Agenda/kalender ontvangt u in PDF. Ook kunt u gebruik maken van de
automatische update functie richting jouw eigen mailprogramma of mobiel (nooit
meer de jaarkalender over typen).
- Klassenoverzicht (voorheen klassenlijst, geheel door jezelf zelf te beheren en in te
stellen).
- Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas.
- Raadplegen van de dagelijkse wetenswaardigheden op school.
- Opgave en invulbriefjes
- Archief van verzonden nieuwsbrieven, mededelingen en jaaragenda's.
- 10 minutengesprekken inplannen
- Mijnschoolinfo is ook beschikbaar op de App. Iphone, Ipad en Android.
Later komen nog meer functies beschikbaar. Wij houden u als ouder/verzorger hiervan op
de hoogte. Binnenkort ontvang u een email van Mijnschoolinfo met verdere uitleg en
instructies. Daarin ook uitgebreid informatie over de bescherming van de privacy en over
de beveiliging.
Privacy en verstrekking van informatie
Mijnschoolinfo gaat zeer vertrouwelijk om met de door de
school verstrekte informatie. Zij zijn geregistreerd bij het
College bescherming persoonsgegevens onder nummer
14.85.150.
Mijnschoolinfo zal nooit aan derden gegevens ter
beschikking stellen. Mijnschoolinfo zal ook nooit informatie
verstrekken aan ouders/verzorgers. Zelfs als het gegevens
betreft van de ouder/verzorger die contact zoekt/heeft met
Mijnschoolinfo. Immers kunnen wij niet controleren of de

ouder/verzorger zegt wie hij of zij is. Mijnschoolinfo is geen
eigenaar van de informatie. Dat is namelijk de school.
Mijnschoolinfo zal altijd de ouder/verzorger verwijzen naar de school als het over
inhoudelijke informatie gaat.
Uw mailadres
Mochten wij als school nog niet in het bezit zijn van uw (juiste) mailadres geef dat dan
door aan de leerkracht van uw kind. U ontvangt op dit mailadres van mijnschoolinfo de
welkomstmail waarin staat hoe u zich kunt aanmelden op mijnschoolinfo. Hebben wij al
uw mailadres dan hoeft u verder niets te ondernemen.

HERFSTVAKANTIE EN KO EIENMARKT
Op maandag 17 oktober start de herfstvakantie.
Alle kinderen zijn dan de hele week vrij. De
Koeienmarkt is in de week er na, op woensdag
26 oktober. Op deze dag zijn ook alle kinderen
vrij! Dus direct na de herfstvakantie zijn de
kinderen op de eerste woensdag vrij.

JAARKALENDER
Bij de nieuwsbrief is de jaarkalender van school per maand toegevoegd. U kunt deze thuis
makkelijk gebruiken en bijhouden wanneer er wat op school is. Controleer ook altijd de
agenda en wijzigingen in de nieuwsbrief. Elke maand staat er in de nieuwsbrief wat er de
aankomende maand op de kalender staat. Soms zijn er veranderingen of worden er
dingen toegevoegd. U kunt ze zelf dan op uw jaarkalender toevoegen.

