
 
 
 

Nieuwsbrief 15 oktober 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Bovenaan deze Nieuwsbrief ziet u ons nieuwe logo. Wij zijn er blij mee! In de 

bijlage vindt u de uitslag van de peiling van de logo’s. Logo nummer 2 heeft de 

hoogste waardering gekregen, namelijk een 7,1. Na de herfstvakantie gaat het 

proces richting een nieuwe website van start.  

Herfstfeest op 4 november 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vieren we ons eerder aangekondigde 

Herfstfeest een dag eerder, namelijk op donderdag 4 november. Op donderdag 

zijn er namelijk meer teamleden aanwezig. Die dag worden er in iedere groep 

lekkernijen klaargemaakt met een herfsttintje. Denk aan: pompoensoep, 

appeltaart, jam, e.d. In de middag, van 13:30 tot 14:30 worden er door ouders 

verschillende activiteiten in de klaslokalen georganiseerd zoals: yoga, knutselen 

met herfstmaterialen, een café waar ouders en kinderen kunnen genieten van 

een hapje en een drankje. Meer informatie krijgt u van de leerkrachten van uw 

kind(eren). 

Organisatie TSO 

Met ingang van maandag 1 november verandert de manier waarop de TSO op 

onze school georganiseerd is. Ouders ontvangen niet langer facturen van Akros. 

Dagelijks staat er een pedagogisch medewerker vanuit Akros/Ludios op het 

schoolplein, samen met een coach van de WestAcademie (Carlijn of Inma). Op 

woensdag heeft Imke pleinwacht. 

Bezetting directie  

Na de herfstvakantie blijf ik waarnemend schoolleider van de 

Rembrandtparkschool. U zult mij af en toe op/bij de school zien. Op woensdag- 

en/of vrijdagochtend zal ik in de deuropening staan om de kinderen te 

verwelkomen. Op maandag en dinsdag is Annemiek Hoogenraad aanwezig. Zij 

is interim adjunct directeur en werkt al geruime tijd voor ons bestuur. 



Annemiek neemt een aantal taken van mij over. Op maandag 25 oktober staan 

wij samen op de stoep, en kunt u met haar kennismaken. 

Communicatie met leerkrachten 

Leerkrachten zijn makkelijk benaderbaar via Parro. Parro is bedoeld voor korte  

berichten. Onder schooltijd beantwoorden leerkrachten uw Parro meestal niet. 

Zij staan dan namelijk voor de klas, geven les en zijn met de kinderen bezig. 

Voor schooltijd is er geen gelegenheid voor een gesprek met een leerkracht. Als 

u graag met de leerkracht van uw kind wilt spreken, maak dan een afspraak via 

Parro. Geef in uw bericht kort en duidelijk aan waarover u de leerkracht wilt 

spreken. 

Namens het team wens ik u een fijne herfstvakantie, Mirjam Jansen 

 

 


