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Belangrijke data:
3 december:

20 december:

Theemiddag met juf Naïma.
Pietenochtend groep 1 t/ m 3.
Opvoering van de Sinterklaasmusical voor Sinterklaas en alle ouders
van de kinderen uit groep 3/4 om 8.45 u. Daarna Sinterklaasfeest in
de klas. Alle kinderen zijn ‘s middags vrij.
Kerst-knutselmiddag voor groep 1 t/m 8.
Oud Papier Actie.
De kinderen zijn vrij om 12.00 u. Om 17.00 u. wordt er gezamenlijk
Kerstfeest gevierd in de zaal. Het kerstdiner in de klas is van 18.00 u
tot 19.00 u. Daarna kunt u uw kind ophalen in de klas.
Begin van de kerstvakantie. Alle kinderen zijn vrij om 12.00 u.

22 december
t/m 6 januari:

Kerstvakantie.

5 december:

11 december:
18 december:
19 december:

7 januari:
29 januari:
31 januari:

Luizencontrole.
Theemiddag met juf Naïma.
Oud Papier Actie.
Speelgoedochtend groep 1/2.

Nieuws uit het kamertje:
De laatste maand van het jaar staat volop in het teken van bijzondere activiteiten. De school
is helemaal in de sfeer van Sinterklaas, we zijn erg benieuwd naar het optreden van groep 34. Daarna zal de school als snel in de kerstsfeer gebracht worden. Een spannende en drukke,
maar ook gezellige tijd!
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.
Tot slot wens ik u alvast, mede namens het hele team en OR en MR, hele fijne feestdagen en
alvast een fijne kerstvakantie!
Miranda Jansen

Passend Onderwijs
U heeft er in de media al van gehoord, Passend Onderwijs. Wat betekent dit voor onze
scholen.
In het kort: alle basisscholen moeten leerlingen een basisaanbod kunnen bieden. Daar valt
onder dat uw kind bij ons op de scholen leert rekenen en lezen, maar ook dat we kunnen
omgaan met bijvoorbeeld kinderen met dyslexie of adhd. De school moet rekening houden
met de onderwijsbehoeften van een kind, en het kind passend onderwijs bieden. Wanneer
de school het kind niet kan bieden wat het nodig heeft, kan er een hulpvraag worden gesteld
aan het samenwerkingsverband Passenderwijs. Het samenwerkingsverband kan meedenken
en mogelijk hulp/begeleiding bieden of wanneer het echt niet gaat helpen met het zoeken
van een andere, passende, school. Passenderwijs gaat deze ondersteuningsplannen
vastleggen in een protocol. De OndersteuningsPlanRaad (OPR) heeft daarover iets te
zeggen. De OPR is, eenvoudig gezegd, de Medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband. In de OPR zitten van elk bestuur 2 leden, een personeelslid en een
ouder. Voor Stichting Klasse zijn we nog op zoek naar een ouder die zitting wil nemen in de
OPR. De OPR moet uiteindelijk instemmen met het ondersteuningsplan.
Heeft u belangstelling, neemt u dan contact op met Carin Frijters (Rembrandt van Rijnschool,
ib@rembrandtvanrijnschool.nl ). Zij kan u meer informatie geven.

Jarigen in december en januari:
Mohamed Moussaoui
groep 7
Nisrine Asdic
groep 5
Hajar Kuhich
groep 1
Efe Seker
groep 2
Can Gulec
groep 5
Ilyass El Bouchihi
groep 7

2 december
8 december
15 december
5 januari
16 januari
19 januari

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Groep 1 en 2
December is een maand vol feestelijkheden: Eerst het spannende maar ook leuke
Sinterklaasfeest en daarna gelijk over naar de Kerst. Met een boom vol versieringen en
lampjes zal de sfeer snel gezellig worden. We gaan zingen en voorlezen over dit feest en
veel knutselen.
De kinderen hebben de letters ‘S ‘ (van Sinterklaas ) en ‘P’ (van zwarte Piet ) aangeboden
gekregen via chocoladeletters en een zak vol voorwerpen waar deze letters bij te horen zijn.
In de aanloop naar het Kerstfeest wordt de letter ‘K’ aangeboden. Spelenderwijs doen de
oudste kleuters hier opdrachtjes mee.
Na een welverdiende kerstvakantie (feest vieren is leuk maar kost wel veel energie) gaan we
in januari het thema ‘WINTER ‘starten. Wat zou het leuk zijn als er dan sneeuw ligt en er ijs
is!
Eind januari hebben we een KUVO voorstelling in de speelzaal op school. Het heet KNARS en
is een muzikaal sprookje met poppen, dans en aandacht voor maat en ritme. Eind januari
komt Flip de Beer ons ook weer opzoeken. Hij zal bij elk kind een nachtje logeren. U krijgt
half januari hierover nog een brief met meer informatie.
In december wordt Dalia 4 jaar en mag ze elke dag op school komen. In januari is Riad jarig
en wordt dan ook 4 jaar! Welkom Dalia en Riad op de Rembrandt van Rijnschool! We hopen
dat jullie een leuke tijd krijgen op onze school. Tot slot wensen we jullie allen fijne
feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2014!! Juf Naima, juf Carin en juf Yvonne

Groep 3 en 4
We zijn nog druk bezig met het sinterklaasfeest. We hebben veel geknutseld en we oefenen
voor de uitvoering die we op 5 december zullen laten zien aan Sinterklaas en aan alle
kinderen van school. De ouders van onze groep zullen het vast ook leuk vinden om hun kind
te zien spelen. Zij mogen daarom op 5 december, als Sinterklaas is aangekomen, met de
kinderen mee naar binnen om de uitvoering te bekijken. Als u kleine kinderen heeft die nog
niet op school zitten zouden we het fijn vinden als u voor oppas kunt zorgen. Als dit niet
mogelijk is vragen we u goed op uw kind te letten als de kinderen van groep 3-4 optreden
zodat ze de uitvoering niet storen. Het stuk duurt ongeveer 15 minuten. Let op: alleen de
ouders mogen komen, dus geen opa’s, oma’s, buren etc., daar hebben we geen plek voor!
Op 5 december mogen de kinderen van onze groep om 8.15 uur binnenkomen om zich aan
te kleden en te schminken voor de musical.
Natuurlijk werken we ook nog in de klas.
Groep 3 heeft weer heel veel nieuwe woorden en letters geleerd. Ook sinterklaaswoorden
zoals PIET, ZAK en SINT kunnen ze al lezen. We werken op de letterdoos en in het leesboekje
lezen we al hele verhalen. De komende periode gaan we aan de slag met het thema
“sprookjes” en leren we de woorden reus, jas, riem ,bijl ,hout, en vuur.
Tijdens de rekenles zijn we druk met splitsen, bussommen ( het begin van optellen en
aftrekken) en rekenbegrippen als meer en minder, hoger lager. Ook beginnen we met
geldrekenen en oefenen we de dagen van de week.
Groep 4 heeft hard gewerkt de afgelopen periode. Ze werken veel op hun tablet maar ook
nog veel in schriften.
Tijdens de taallessen gaan we de komende tijd o.a. aan de slag met vraagzinnen maken,
woorden in lettergrepen verdelen en het alfabet.
De spellinglessen zijn soms best lastig. We oefenen woorden als leeuw kieuw duw en
woorden als bank en slang.
Tijdens de rekenlessen zijn we de komende tijd zoet met het aanleren van keersommen. De
echte tafelsommen maken we nog niet, dat komt nog. We oefenen veel met de getallen tot
100 en sommen tot 100. Ook klokkijken staat op ons programma, we gaan de hele en halve
uren goed oefenen. U kunt dit thuis natuurlijk ook doen met uw kind!
Als Sinterklaas is vertrokken zullen we druk aan het werk gaan met de thema’s Kerstmis en
winter. Het is nog vroeg maar toch wensen we u al een fijne vakantie toe!
Juf Nicolette en juf Annemiek

Groep 5 en 6
Wat een geweldig leuke tijd is dit toch. Eerst samen met de kinderen Sinterklaas vieren en
als hij weer naar Spanje is, gaan we fijn verder met kerst.
Dat betekent in de klas dat we naast ons harde werken, ook tijd proberen te maken voor
andere dingen die deze tijd zo gezellig maken. Samen knutselen, zingen en tekenen.
We zijn in de klas de aankomende weken ook weer extra bezig met woordenschat. Deze
keren leren we woorden die horen bij het thema ”drukwerk”. We zijn namelijk eerder naar
het museum en de drukkerij geweest. We hebben daar nu een leskist van de Kuvo van. We
gaan dus niet alleen woorden leren, maar ook er mee aan de slag. Het resultaat kunt u
binnenkort bewonderen.
De eerste toets van aardrijkskunde is inmiddels ook geweest. Voor geschiedenis komt die er
ook bijna aan. Hiervoor hoeven de kinderen niet thuis te leren, we oefenen genoeg op
school. Met rekenen gaan we in groep 5 iets meer in hun schrift werken en niet alleen op de
tablet. We willen zeker weten dat de kinderen de strategieën goed weten en dat kunnen we
in een schrift beter bekijken. In groep 6 zijn we ook bezig met het zoveel mogelijk
opschrijven in hun schrift, zodat we goed kunnen zien hoe de kinderen hun sommen
uitrekenen.
Het zal u natuurlijk niet ontgaan zijn dat juf Chantal de afgelopen week niet op school was.
Hoe het verder gaat is nog even afwachten, maar gezien deze ontwikkeling hebben we wel
besloten dat de kerstmusical van onze groep niet doorgaat. Het is niet te doen voor juf
Hester om dit in 2 werkdagen rond te krijgen en ook voor een invaller is dit lastig. We zullen
de kerstviering dit jaar daarom iets anders doen, maar het zal vast en zeker net zo geslaagd
zijn als andere jaren.
Nou en dan rest ons nog heel even in 2013 en dan op naar 2014!
Juf Chantal en juf Hester

Groep 7 en 8
We komen in de maanden december en januari.
Twee bijzondere maanden. We hebben natuurlijk Sinterklaas en Kerst. De kinderen zullen
hier zeker druk mee bezig zijn.
We hebben ondertussen de film van Unicef over de rechten van het kind
(gehandicaptenzorg) opgenomen en juf Marloes gaat nu de film afmonteren. Als de film
helemaal klaar is zullen we hem met de klas kijken en natuurlijk ook in de zaal tonen. We zijn
benieuwd, want als de film goed door Unicef wordt ontvangen bestaat de kans dat er een
professionele filmploeg de film gaat uitbreiden en opnemen en vervolgens zal deze in een
bioscoop gedraaid worden. Die kans is natuurlijk erg klein aangezien meer dan 200 scholen
met het project meedoen, maar juf Marloes en ik zijn zeer tevreden over de acteertalenten
van de kinderen. Het was in ieder geval een fantastisch project.

In januari zal het volgende fantastische project beginnen: De maquettewedstrijd!!!!
Zullen we dit jaar meester Johan verslaan? In december zullen we waarschijnlijk te horen
krijgen wat het thema van dit jaar zal zijn. Vervolgens zullen de maanden januari, februari en
maart in het teken staan van dit project.
Maar we zijn natuurlijk niet alleen bezig met projecten. Taal, rekenen, geschiedenis en
aardrijkskunde lopen ook gewoon door. Groep 7 zit met geschiedenis in de Romeinse Tijd,
terwijl groep 8 op bezoek is in het Chinese Keizerrijk. Het rekenen met breuken staat in
beide groepen centraal tijdens de reken -en wiskundelessen. Januari is ook de maand van de
eerste Cito-toetsen en beide groepen zullen dan een paar dagen flink aan de slag gaan met
deze toetsmomenten.
Januari is ook de maand van de bezoekjes aan de middelbare school voor groep 8.
U kunt met uw kind naar de open dagen van de middelbare school, maar ook de Rembrandt
van Rijn zal tijdens de lesuren twee ochtenden een uitgebreide rondleiding krijgen om de
sfeer te proeven op de Minkema en het Kalsbeek.
U krijgt hier nog meer informatie over. Misschien wel tijdens de huisbezoeken die gepland
gaan worden in de maanden december en januari voor de leerlingen in groep 8. Ook
hierover komt nog meer informatie.
U ziet het; twee drukke maanden met hele leuke, maar ook leerzame activiteiten.
We zullen ons weer niet vervelen.
Pim Lambriks

