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Belangrijke data
11 mei :
13 mei:
22 mei:
23 mei:
28 mei:
29 mei t/m 1 juni:

Moederdag
Theemiddag/ Luizencontrole met juf Naïma
Sportdag gr. 7/8
Sportdag gr. 5/6
Studiedag van Stichting Klasse. Alle kinderen zijn vrij.
Hemelvaartsvakantie

Nieuws uit het kamertje
Deze maand een korte nieuwsbrief met een aantal mededelingen. In juni komt er weer een
uitgebreide nieuwsbrief met nieuws uit alle groepen.
Miranda Jansen
Jarigen in mei
Mohamed el Kabch
Melehat Heybeli
Burak Harmandar
Wassila Laroub
Hulya Heybeli
Salim Achka
Wissal Ouhammou

groep 8
groep 6
groep 7
groep 7
groep 3
groep 7
groep 8

1 mei
6 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
22 mei

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerlingen in groep 1
Dilan Heybeli is inmiddels 4 jaar geworden en zit nu bij ons in groep 1-2. Dilara Heybeli wordt
eind mei 4 jaar en start nu met de wenochtenden. Beide van harte welkom en een fijne tijd
op de Rembrandt van Rijnschool!
Thema in groep 1-2
De komende periode werkt groep 1-2 met de leskist Kikkerpad. Het thema tijdens deze
weken gaat dan ook over de sloot, kikkers en insecten.
Nieuwe website
Met trots presenteren wij u onze nieuwe website! Neemt u eens een kijkje op:
www.rembrandtvanrijnschool.nl
Als u nog opmerkingen of suggesties heeft voor onze site dan horen wij dat graag!
Vragenlijst voor de ouders
Voor de meivakantie heeft u een vragenlijst ontvangen over het contact en de communicatie
tussen ouders en school. Graag horen wij uw mening hierover zodat wij dit contact nog
verder kunnen verbeteren. Denkt u aub aan het invullen en inleveren van deze vragenlijst?
Voor ons is het belangrijk om zoveel mogelijk lijsten terug te ontvangen. Alvast hartelijk dank
voor uw moeite!
Korfbal groep 5-6
Vrijdag 23 mei is het korfbal toernooi voor groep 5/6. Dit wordt gehouden op de velden van
k.v. Reflex aan de Waardsedijk in Woerden.
Ik zoek hiervoor ouders die de kinderen heen en weer kunnen brengen en dan ook op het
veld kunnen begeleiden. We moeten om 9.00 op het veld zijn en we gaan om 11.30 weer
terug naar school. Graag aanmelden bij Juf Hester of Chantal

