NIEUWSBRIEF 4.

2 DECEMBER 2016

BESTE OUDERS/ VERZORGERS,
Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Op de
eerste vrijdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief voor
de hele school.
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Sinterklaasviering
Theemiddag
Nisrine gr. 8 jarig!
Kerst-knutselmiddag
Hajar gr. 5 jarig!
Dalia gr. 4 jarig!
Sumeya gr. 2 jarig!
Kerstviering op school
12.00 uur alle kinderen vrij
Kerstvakantie t/m 6 jan.
Theemiddag
Luizencontrole
Nieuwsbrief 5

In deze brief staan de volgende onderwerpen:
- Welkom
- De school groeit
- De school verandert
- Mijnschoolinfo ouderportaal
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

WELKOM
Op school hebben we afgelopen maand een aantal nieuwe kinderen op school mogen
ontvangen. Nieuw bij ons zijn Barham, Ahin, Simav, Achmed en Noran. Achmed is nieuw
in groep 2. De andere vier kinderen zijn gestart in de Opvangklas. We heten alle nieuwe
kinderen welkom op de Rembrandt van Rijn en wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons
op school!
DE SCHOOL GROEIT
Het is u misschien wel opgevallen, dat er steeds meer
nieuwe kinderen bij ons op school komen. Dat heeft
voornamelijk te maken met de klas voor eerste opvang
anderstalige. Sinds vorig jaar zijn wij op de Rembrandt van
Rijn een aparte klas gestart, (in-)gericht op kinderen die
nog maar net in Nederland zijn. In de afgelopen paar
maanden zijn er steeds meer kinderen gekomen voor die
klas. Deze kinderen komen uit de wijde omgeving. Zowel
kinderen uit heel Woerden, als kinderen daarbuiten. Zo
komt Carlos elke dag met de fiets uit Bodegraven en
komen er binnenkort 3 kinderen uit Montfoort. Allemaal
kinderen die deze speciale taalklas willen volgen. Wij zijn heel blij dat wij deze speciale
vorm van onderwijs bij ons op school kunnen aanbieden en dat steeds meer kinderen,
ouders en andere partijen onze school weten te vinden en van dit aanbod gebruik willen
maken.
Kinderen in de opvangklas volgen maximaal een jaar onderwijs in die klas. Daarna gaan ze
naar een reguliere school in de buurt van hun woonwijk. Voor een aantal kinderen is dat de
Rembrandt van Rijn, omdat ze in deze wijk wonen en zullen die kinderen na een jaar
doorstromen naar de reguliere klassen binnen onze school.
DE SCHOOL VERANDERT
Als u vaak binnen komt, zal u dit waarschijnlijk niet ontgaan
zijn. In de school vindt op verschillende manieren positieve
veranderingen plaats. Met het team zijn we bezig om de
Rembrandt van Rijn aan de binnenkant op te knappen. We
halen flink de bezem door de magazijnen, boekenkasten en
gangen en we zijn bezig met herinrichtingen van de
verschillende ruimtes. De komende tijd kan het dus voor
komen, dat u binnen komt en dat het er weer net even
anders uit ziet als de dag ervoor. Dat heeft dan hier mee te
maken.

MIJNSCHOOLINFO OUDER PORTAAL
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 tas, 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.
U kunt nu inloggen!
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.
Welke mogelijkheden zijn er:
 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 (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).
 Schoolgids per mail in PDF. (PDF voor eventueel uitprinten).
 Mededelingen per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).
 Agenda/kalender ontvang je 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.
 Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas.
 Raadplegen van de dagelijkse wetenswaardigheden op school.
 Opgave en invulbriefjes
 Herinnering services voor vrije dagen/marge dagen (kan aan- of uit gezet worden ).
 Archief van verzonden nieuwsbrieven, mededelingen en jaaragenda's.
 10 minutengesprekken
 Mijnschoolinfo is ook beschikbaar op de App. Iphone, Ipad en Android.
Privacy en verstrekking van informatie
Mijnschoolinfo gaat zeer vertrouwelijk om met de door de school verstrekte informatie.
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.
Start
Tot aan de kerstvakantie richten we Mijnschoolinfo in en sturen we berichten zowel
digitaal als op papier. Vanaf januari gebruiken we Mijnschoolinfo voor alle informatie.

