
   
 

   
 

 
7 november 2022 

 

Monitorbezoek  

Op donderdag 27 oktober vond een monitorbezoek plaats door de directie van het bestuur 
en een collega-directeur vanuit AWBR. Het bezoek was zeer positief over onze school en 
over wat wij met elkaar hebben bereikt tot dusver. De uitdaging voor de toekomst is het 
aantal leerlingen in onze buurt. Dit geldt voor de Rembrandtparkschool maar ook voor 
omliggende scholen. Er wordt gewerkt aan een constructieve en passende oplossing. Meer 
hierover tijdens de koffieochtend woensdag a.s.   
 
 

Naschoolse Activiteit: Dierenvriendjes 
Hallo ouders en opvoeders,  

  

Eind november organiseren we weer een dierenvriendjes cirkel voor kinderen. Dit is een 

mindfulness groepstraining voor kinderen van 4 tot 8/9 jaar (en voor jullie ouders). We 

verzorgen deze training op de Rembrandtparkschool in Amsterdam West. 

  

De training is een afwisseling van speelse, rustige en actieve oefeningen. Denk aan 

concentratie-, ontspanning-, lichaamsgerichte-, contact- en beweegoefeningen. Tijdens de 

oefeningen ervaren de kinderen het dierenvriendje en talent. Tot slot mag je als ouder het 

laatste half uur aansluiten om te ontdekken wat je kind heeft geleerd, daarbij geven we 

pedagogisch advies en mindfulness tips voor thuis. 

  

Praktische gegevens: 

Datum: Woensdag 23 november 2022 met Bobby de Aap 

Tijd: 15.00 - 16.30 uur (vanaf 16.00 uur zijn ouders welkom) 

Prijs: 15,- euro per kind 

  

Zie onze website voor meer informatie en om je kind in te schrijven: 

https://mindtrainersvoorkinderen.nl/dierenvriendjes-cirkel-voor-kinderen 

  

Leuk om jullie daar te ont-moeten! 

Groetjes, 

Nicole, Iris en Kim  

Mindtrainers voor kinderen 

 

https://mindtrainersvoorkinderen.nl/dierenvriendjes-cirkel-voor-kinderen


   
 

   
 

 
 

Belangrijke data 

• Woensdag 9 november: Koffieochtend van 8.30 tot 9.30 uur, thema is ‘Toekomst van 

de school’ 

• Vrijdag 11 november: Informatie-ochtend nieuwe gezinnen  

• Woensdag 23 november: Studiedag, kinderen zijn vrij  

• Maandag 5 december: Sinterklaasviering, kinderen zijn om 12 uur vrij  

 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 

De Bijen  

Van die dingen die je hoort… 

Tussen twee van mijn Bijtjes ving ik het volgend op: “ik heb geen broer, ik bén een broer”. 

Fijn wanneer je dat allemaal zo goed weet te verwoorden.  

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

De Bijen en Mieren  

Gigagroen excursie 

De laatste week van oktober stond niet alleen in het teken van Malou de Olifant, maar ook 

in het samenwerken tussen de Bijen en de Mieren. Op maandag vertrokken we met 

gemengde groepjes van beide klassen naar het park. Ook leuk voor de ouders om zo 

kinderen van de andere klas te leren kennen. Onze focus lag dat uurtje voornamelijk op 

paddenstoelen en bodemdiertjes. We startte meteen goed, want de begeleider van de 

excursie had aan de rand van het park al de meest giftige paddenstoel van Europa ontdekt! 

Vaak moet ik van binnen wel een beetje lachen wanneer ik merk dat zo een persoon even 

moet schakelen naar de beleefwereld van het jonge kind en wellicht iets minder moet 

benadrukken hoe ‘dood’ je kunt gaan van het gif ervan. Maar dat zullen wij als 

kleuterleerkrachten wellicht ook wel de andere kant op hebben bij het werken met oudere 

leerlingen..  

Gewapend met spiegeltjes om de onderkant van de paddenstoelen te bekijken, schepjes om 

bodemdieren uit te graven en schrapers om schors van oude bomen te halen én een potje 

met vergrootglas gingen Mieren en Bijen op zoek naar de kleine beestjes. Er waren kaarten 

waarop alle torretjes, wormen, pissebedden etc. stonden die te zien waren. Het was wel 

even zoeken naar het lieveheersbeestje, maar uiteindelijk konden we ook die afstrepen van 

de kaart. 

Toch heerlijk om het park zo dichtbij te hebben en gelukkig mogen we met beide klassen al 

vlot weer het park in voor de herfst/winter wandeling.  

          

  

Groep 3  

Tijdens een les over de Dierenvriendjes staat Frits het Varken centraal. Frits is zeer goed in 

dingen alleen doen. In groep 3 wordt gevraagd aan de kinderen wat zij heel goed alleen 

kunnen doen… “Samenwerken!” is het antwoord van een van hen..  

 



   
 

   
 

 
Groep 4  

  

Groep 4 is na de herfstvakantie begonnen met het nieuwe thema van Topontdekkers: 
Reizen en verkeer. Reizen met als bestemming of voor het werk. We hebben besproken 
welke vervoersmiddelen er allemaal zijn.  
Het thema is ingeleid met een taalronde met de vraag wat is jou wel eens onderweg 

overkomen. En daarover hebben ze een verhaaltje geschreven over hun eigen ervaring.  

De kinderen uit groep 4 hebben allemaal woorden opgezocht in het woordenboek met 

betrekking tot de trein. Dat was moeilijk maar leuk.  

En we zijn begonnen met het maken van lampionnen voor Sint Maarten.  

Eind november gaat groep 4 naar het theater.  

      
 

 
Groep 5/6  

 
Op donderdag 27 oktober is groep 5/6 naar een try-out geweest van de voorstelling ‘Familie 

Wolf komt hier wonen’.  



   
 

   
 

De acteurs hadden hun eerste doorloop met publiek erbij, waarvan onze groep 5/6 de enige 

kinderen waren. Na afloop van de voorstelling werd aan de kinderen feedback gevraagd. 

‘Vonden ze het einde goed of hadden ze liever een ander einde van het verhaal gezien?’ ‘En 

vonden ze het niet te spannend etc.’   

Het was een leuke voorstelling en de kinderen zijn weer een ervaring rijker.  
 

 

  

Nieuws uit de buurt 
 

Stemronde West Begroot – Opera per Tutti  

Vanaf 31 oktober kunt u stemmen op de plannen voor 2023 van West Begroot van de 
Gemeente Amsterdam. Als het goed is heeft u per post een stemcode ontvangen. Met deze 
stemcode kunt u tussen 31 oktober 12.00 uur en 28 november 12.00 uur stemmen op de 
plannen van West Begroot.  

https://westbegroot.amsterdam.nl/ 

Wij willen onder uw aandacht brengen dat u o.a. kunt stemmen op een educatief 
programma van Opera per Tutti. Het plan is bestemd voor schoolkinderen in Amsterdam 
West. Aan scholen worden doe- en luisterlessen aangeboden. Ook kan er daarna een 
kinderkoor worden gestart.  

 

    
Stemronde West Begroot – Plastic Whale Foundation  

 

 
Zoals ieder jaar kunnen inwoners van 12 jaar en ouder uit Amsterdam West stemmen op de 

plannen van West Begroot. De Plastic Whale Foundation, die educatieprogramma’s over de 

plastic soup voor kinderen ontwikkelt en Cleanups organiseert - zoals plasticvissen op de 

Amsterdamse grachten - heeft dit jaar ook een plan ingediend. Zij willen met 40 groepen 7 

en 8 uit Amsterdam West gaan plasticvissen!  

Vanaf 31 oktober ontvangen alle bewoners van stadsdeel West een unieke stemcode per 

post. Ga naar de website en stem op het plan van de Plastic Whale Foundation (en op de 

plannen van de andere te gekke initiatieven). Stemmen is mogelijk tot 28 november 12.00 

uur. Er is € 300.000 beschikbaar en iedereen kan zelf de plannen kiezen waaraan hij/zij het 

budget zou opmaken. De Plastic Whale Foundation wil volgend jaar weer met heel veel 

scholen uit Amsterdam West gaan plasticvissen. Namens de Plastic Whale Foundation - en 

https://westbegroot.amsterdam.nl/
https://westbegroot.amsterdam.nl/stemmen#ideaId-44501


   
 

   
 

de kinderen van de groepen 7 en 8 die graag willen gaan plasticvissen - alvast enorm 

bedankt!  


