25 mei 2022
Rondleidingen nieuwe gezinnen
Op de dinsdag- en vrijdagochtend ontvangen wij momenteel eventuele toekomstige
gezinnen op onze school. Deze gezinnen krijgen een presentatie over de school, het
onderwijs(concept) en overige organisatorische zaken. Daarnaast krijgen zij een rondleiding
door het schoolgebouw.
Het is mooi te zien dat er behoorlijk wat animo is voor het bezoeken van deze
kennismakingsbijeenkomsten en dat de reacties positief zijn. Hopelijk resulteert dit de
komende tijd in een stevige instroom van nieuwe kinderen op onze school.

Schooljaar 2022-2023
Regelmatig worden er vragen gesteld over de situatie volgend schooljaar. Het is heel
begrijpelijk dat u hierover duidelijkheid wilt, dit speelt met name in groep 4/5 (volgend
schooljaar groep 5/6).
Om u hierover enige duidelijkheid te verschaffen, kunnen wij u het volgende mededelen:
Per schooljaar 2022-2023 starten wij met de volgende groepen:
• Groep 1/2: De Bijen
• Groep 1/2: De Mieren
• Groep 3
• Groep 4
• Groep 5/6
We zijn er heel blij mee dat de school aan het groeien is!!
Wat betreft de personele bezetting/formatie voor komend schooljaar; deze wordt in de week van 27
juni gecommuniceerd.

Avond4daagse 2022
Voor het eerst heeft de Rembrandtparkschool meegedaan aan de
Avond4daagse. In 4 dagen tijd hebben we 20 km gewandeld.
Er deden van de school ongeveer 35 kinderen en 35 volwassenen mee.
40.000 stappen hebben ze gezet, 230 ijsjes zijn er gegeten, 40 rozen
zijn er uitgedeeld bij de finish en 45 medailles zijn er uitgereikt.
Wat een mooie prestatie!
Op naar de volgende Avond4daagse!

Schoolreisje
Op maandag 20 juni gaan we op schoolreisje! Groep 1/2 en groep 3 gaan naar Oud
Valkeveen in Naarden en groep 4/5 gaat naar Drievliet in Den Haag. Omdat de bussen niet
in de Orteliusstraat kunnen komen is de ophaalplek op de Staalmeesterslaan. U krijgt nog
nader bericht over de precieze locatie op de Staalmeesterslaan. De bussen staan daar om
08.45 uur en ze vertrekken om 09.00 uur. Rond 16.00 uur zijn de kinderen weer terug op
dezelfde plek op de Staalmeesterslaan. We vragen u de kinderen een lunch mee te geven en
makkelijke, dichte schoenen aan te trekken. We hopen op mooi weer!

Belangrijke data
• 26 mei: Hemelvaart
• 27 mei: school dicht
• 20 juni: schoolreisje

Nieuws uit de groepen
Bericht uit groep 4/5
Wat leuk dat we de ouders op dinsdagochtend weer mogen verwelkomen in de klas. Fijn om jullie
samen met jullie kinderen te zien. Groep 4/5 heeft tijdens Topontdekkers een vaas van Boerenbont
getekend. Dit past binnen het thema Boerderij. Verder buigen de kinderen zich nog steeds elke
week over een nieuw ‘Grej of the Day-raadsel’. Veel kinderen laten tijdens de inloop vol trots hun
Grej of the Day boekje zien. Heeft u het ook al gezien?
Na de inloop duiken we nog even op het yogamatje. En dan zijn we weer klaar voor een nieuwe
schooldag.

Nieuws uit groep 3
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de schapenboerderij. Er zijn prachtige schapen
geknutseld en er kwam een wolspinster om van alles te vertellen. Ook leerden ze over
dieren die uit een ei komen en hoe dat gaat.
Deze week hebben de kinderen geleerd hun eigen zon te vinden en deze te voelen in hun
buik en deze “aan” te zetten. De stralen kwamen tot in de hemel. Ze konden ook elkaars
stralen voelen. Zo mooi. We oefenen met het laten stralen van de eigen zon als iets niet fijn
voelt om het zo te verzachten en te verwarmen

