Beste ouder(s), verzorger(s),
Sinds de oprichting van onze school werkt Marja Schouten bij ons, als
gastvrouw. Alle ouders en kinderen kennen haar en zij kent alle kinderen.
Marja is ook een zeer gewaardeerd teamlid. Zij is vriendelijk, behulpzaam,
creatief, en staat altijd voor je klaar. Wij gaan helaas afscheid van haar nemen.
Marja heeft laten weten dat zij per 1 januari 2022 met vervroegd pensioen
gaat. Haar laatste werkdag op de Rembrandtparkschool zal zijn op donderdag
23 december. Hoe de richtlijnen rondom het coronavirus tegen die tijd zullen
zijn, is op dit moment lastig in te schatten. Afhankelijk hiervan geven wij haar
een passend afscheid, waar hopelijk ook ouders bij betrokken kunnen worden.
Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden: Maaike Ottenhoff. Zij doet de
administratie op de Corantijn en komt na de kerstvakantie op donderdag en
vrijdag bij ons werken. Vanaf 3 december is zij er wekelijks alvast op de
vrijdagen.
Hieronder leest u het bericht van Marja:
Lieve allemaal,
Zoals jullie in de aankondiging van Mirjam hebben gelezen ga ik stoppen
op onze school eind
december van dit jaar.
Mijn man heeft de gelegenheid iets eerder met pensioen te gaan en we
hebben samen besloten dat
ik ook stop en we samen van onze vrije tijd gaan genieten.
Ik moet jullie eerlijk zeggen dat het aan één kant een beetje voelt alsof ik
jullie in de steek laat.
Ik heb de start van de school meegemaakt en alle veranderingen. Ik heb
al jullie kinderen
ingeschreven en de meesten heb ik ze op hun eerste schooldag welkom
geheten en wegwijs
gemaakt waardoor ik ze allemaal bij naam ken. Ze weten me ook altijd te
vinden, voor een pleister,

een tand door de lip, een splinter die uit vinger of voet gehaald moest
worden of de vraag om vader
of moeder te bellen omdat ze niet lekker zijn. Maar ook om heel lief een
mooie tekening te komen
brengen om het kantoor op te vrolijken. Ik heb het heerlijk gehad tussen
jullie kinderen en ik heb het
een voorrecht gevonden om jullie kinderen stuk voor stuk te hebben
mogen leren kennen en een
klein beetje voor ze heb mogen betekenen..
Jullie als ouders/verzorgers wil ik bedanken voor alle warme contacten
die we over de afgelopen
jaren hebben gehad. Gewoon een praatje met een kopje koffie/thee, een
luisterend oor en gezellig
samenwerken bij feestelijke gelegenheden. Dat was me een genoegen.
Ik zal jullie en vooral de kinderen ook best gaan missen wat dat betreft.
Daar heb ik in de vakanties al
last van dus dat zal best nog even wennen zijn.
Gelukkig is er iemand gevonden die mij gaat vervangen, Maaike
Ottenhoff. Ze werkt al op één van de
scholen van de AWBR en zal daarnaast twee dagen bij ons gaan
werken.
Zij zal zich later zelf aan jullie gaan voorstellen en we overlappen elkaar
nog een paar weken.
Ik hoop dat de kinderen nog hele fijne jaren zullen hebben op de
Rembrandtparkschool. Ze hebben
fijne leerkrachten dus dat moet zeker lukken.
Verder wens ik jullie allemaal heel veel geluk en gezondheid en dank
jullie wel dat ik een klein stukje
deel ben geweest van jullie leven.
Lieve groet,
Marja

Op tijd komen
Afgelopen maandag vond er een onaangekondigde actie plaats vanuit leerplicht
Amsterdam. Te laat komen is een vorm van een ongeoorloofd verzuim. Op tijd
komen is een goede gewoonte.
Kijk voor meer informatie op:

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht
Op de Rembrandtparkschool hanteren we onderstaande 3-6-9-12 richtlijnen
hanteren. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met Leerplicht
gemeente Amsterdam:
3: Bij drie keer te laat komen op school (dus na 8:30) gaat de leerkracht een
gesprek met ouders aan en maakt hiervan een korte notitie in ParnasSys.
6: Bij zes keer te laat op school komen: De directie stuurt ouders een brief. In
deze brief wordt duidelijk gemaakt dat er bij 9x te laat komen een melding bij
de afdeling Leerplicht wordt gedaan.
9: Bij negen keer te laat komen op school: School doet een melding bij de
afdeling Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld over
deze melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de
ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is met
verzuim bij de afdeling Leerplicht, worden de ouders door de
leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.
12: Leerling blijft te laat komen: De school doet nogmaals een melding bij de
afdeling Leerplicht. De ouders die eerder een waarschuwingsbrief hebben
gekregen, worden alsnog door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een
gesprek.

Namens het team van de Rembrandtparkschool wens ik u fijn weekend,
Mirjam Jansen

