
30 januari 2023  

 

Scholenactie Voedselbank Amsterdam  

In december deden we mee met de Scholenactie voor de Voedselbank van Amsterdam. 

Hieronder een woord van dank namens de organisatie:  

 

Geachte meneer/mevrouw,  

Graag willen wij u en uw hele team ontzettend bedanken voor jullie inzet bij de eindejaars-

inzamelingsactie van de Voedselbank! Mede door de enthousiaste hulp vanuit de scholen 

kunnen we elke week weer complete voedselpakketten samenstellen voor de ruim 1800 

Amsterdamse huishoudens die zijn aangemeld bij de Voedselbank. De door jullie 

ingezamelde, houdbare producten worden de komende tijd gebruikt om wekelijks de 

voedselpakketten voor in totaal 4800 personen mee aan te vullen.   

         
Ondanks dat het voor ons moeilijk was om het afgelopen jaar genoeg vrijwilligers te vinden 

om te helpen bij de scholenactie, is het gelukt om meer kratten in te zamelen dan in 2021. 

Hierdoor kunnen we de groei in huishoudens helpen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Scholenacties Amsterdam  

 

 

MR zoekt leden  

Op de achtergrond van alles wat gaande is op school, houdt de Medezeggenschapsraad 

(MR) zich bezig met beleid op school, controle van een aantal jaarlijkse stukken, houdt een 

oogje op de missie en visie van onze school, etc. (zie https://www.jmouders.nl/wat-doet-de-

mr-op-school/). 

Voor onze MR zijn we op zoek naar een tweetal ouders die graag mee willen denken op dit 

gebied. We komen ongeveer zes keer per jaar samen in een vergadering die een uur in 
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beslag neemt. Van jou wordt verwacht om mee te denken op beleidsniveau, stukken na te 

lezen die van invloed zijn op beleid en een vinger aan de pols te houden voor onze 

ouderpopulatie. Wil je meer weten? Dan kun je Lizette of Rob aanspreken, of Lonneke 

(moeder Nathan) of Nadine (moeder Huub). Heb je interesse in het lidmaatschap, dan kun je 

mailen naar mr@rembrandtparkschool.nl of naar rob@rembrandtparkschool.nl 

 
 

Verkeerseducatieproject: ‘Tussen School en Thuis’  

De verkeersveiligheid om en nabij de school heeft steeds onze aandacht en houdt zowel 

ouders als school bezig.  

In het kader hiervan starten de groepen 3 t/m 6 vanaf februari een verkeerseducatieproject 

genaamd 'Tussen School en Thuis. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van het 

actief verkeersbewustzijn bij kinderen.  

De naam zegt het al: kinderen brengen gevaarlijke punten in kaart die zij tegenkomen op de 

route tussen school en thuis. De verkeerssituaties worden gefotografeerd, waarbij de 

leerlingen van de school mogelijk zelf te zien zijn op de foto’s (hiervoor ontvang je t.z.t. een 

toestemmingsformulier) en vormen de basis voor de lessen.  

 

Graag betrekken we ook ouders bij dit project en wel als volgt:  

 

Verkeersouders gezocht:  

Amsterdam staat in de top 5 van steden met de meest geregistreerde verkeersongevallen 

(4.978 in 2021).  

Door o.a. het geven van fietslessen, dodehoeklessen en het oefenen met fietsen naar het 

voortgezet onderwijs stimuleert Verkeer&Meer de verkeersveiligheid van kinderen op 

Amsterdamse basisscholen.  

Als Verkeersouder kun jij ervoor zorgen dat verkeerslessen gratis kunnen worden 

aangevraagd voor onze school. Ook kun je gratis materialen bestellen, eventueel zelf acties 

opzetten en andere ouders motiveren om de verkeersveiligheid rondom school te vergroten. 
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Als jij je voor 1 maart a.s. per mail aanmeldt en aangeeft het actiepakket ‘Op voeten en 

fietsen’ te willen ontvangen, krijgt onze school deze geweldige tweezitsdriewieler voor op 

het schoolplein én zorg jij dat de kinderen van deze school leren hoe ze veilig aan het verkeer 

kunnen deelnemen.  

Wil jij deze waardevolle taak op je nemen? Meld je dan snel aan via 

bianca.ochse@verkeerspleinamsterdam.nl  

 
 

App-groep voor het doorgeven en hergebruiken van spullen  

Enige tijd geleden is door ouders de Whatsapp-groep ‘RPschool pre-loved items’ in het leven 

geroepen. Deze app-groep heeft ten doel om ouders van de Rembrandtparkschool met 

elkaar in contact te brengen die graag, al is het op kleine schaal, bij willen dragen aan 

duurzamer gebruik van spullen. Door bijvoorbeeld kleding en schoenen die te klein zijn 

geworden maar nog prima een ronde mee kunnen aan te bieden in de groep. Of door 

boeken van elkaar te lenen.  

Al een grote groep ouders is inmiddels lid van deze groep. Mocht je dat nog niet zijn, maar 

wel graag willen, vraag dan je klassenouder om de uitnodigings-link met je te delen. Happy 

sharing!  

 

Groeten,  

Gea, moeder van Merle (groep 4) en Benja (mieren) 
 

 

Belangrijke data 

• Dinsdag 31 januari: Informatie-ochtend nieuwe gezinnen  

• Dinsdag 7 februari: Start NSA tweede periode  

• Vrijdag 10 februari: Koffieochtend van 8.30 tot 9.30 uur  

• Vrijdag 10 februari: Openstelling van MijnRapportfolio  

• Week van maandag 13 februari: Portfoliogesprekken  

• Vrijdag 17 februari: Informatie-ochtend nieuwe gezinnen  

• Dinsdag 21 februari: Informatie-ochtend nieuwe gezinnen  

• Vrijdag 24 februari: Studiedag, kinderen vrij en aansluitend voorjaarsvakantie  

• Maandag 6 maart: Weer naar school  

 

 

 

Nieuws uit de groepen 
  

Thema Mens en Lichaam  

Wat ik altijd erg leuk vind, is wanneer onze thema’s schoolbreed hetzelfde zijn. In de 

onderbouw kiezen we er bewust voor om niet alle thema’s synchroon te laten lopen, want 

dat is ons soms net te kort om alweer te wisselen naar een nieuw thema. Maar dit keer gaan 

we lekker mee met de rest.  
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Bij de kleuters ligt het zwaartepunt vooral op ‘ziek zijn’ en ‘naar de dokter gaan’. Zoals je 

kunt zien op de gang zijn onze huishoeken veranderd in een dokterspraktijk. Hier kiezen de 

kinderen een rol om te spelen: ben je de dokter, of juist de patiënt? Durft de patiënt alleen 

of is toch papa of mama mee? Dan eerst bellen naar de dokter of je langs kunt komen en 

wachten tot je wordt opgeroepen. In de behandelkamer moet je aan de dokter vertellen 

waar je last van hebt en deze gaat je dan onderzoeken. Af en toe heb je een pleister nodig, 

moet er een voet in het verband en uiteraard worden er recepten uitgeschreven en gaan de 

juiste medicijnen mee naar huis.  
 

 
In de klas doen we ook spelletjes binnen dit thema, want werken met rekenen en taal is 

zoveel makkelijker als je er meteen iets leuks mee kunt doen! Zo zagen een paar kinderen 

bij het maken van verschillende soorten pillen (met klei) dat ze zelf een patroon konden 

leggen. Bij het omtrekken op een groot stuk papier zien ze dat ook als je niet even groot 

bent, je wel op dezelfde plek dezelfde lichaamsdelen hebt. Zeker grappig wanneer je de 

langste van de klas met de kortste samen dit laat doen: “Hé, jouw ogen zitten in mijn buik!” 

En uiteraard is het hilarisch om ook je billen te tekenen op het lichaam… dat hoort ook zeker 

bij de leeftijd. En dan hebben ze het nog netjes gehouden       

 

Door: Rob van de Bijen.  
 

 

  

Nieuws uit de buurt 
 

1 + 1 gratis naar cultuur / I amsterdam  

De hele maand februari kunnen alle Amsterdammers voordelig naar het theater, het 

museum, de bios of een concert. Met de bonnen in het boekje dat in de hele stad gratis te 

verkrijgen is, of te downloaden via de site https://www.iamsterdam.com/zien-en-

doen/1plus1 , krijg je bij aankoop van een kaartje het 2e kaartje gratis bij 60 locaties.  
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