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Gezond tussendoortje en gezonde lunch  

We vinden het op school belangrijk dat kinderen goed en gezond eten. Op die manier zijn 

kinderen het beste in staat op een fijne manier te werken en spelen. Denken jullie aan een 

gezond tussendoortje en een voedzame lunch?  

 

Bericht vanuit de Cultuurcommissie  
Vorig jaar is voor het eerst de cultuurcommissie opgezet en zijn er plannen gemaakt voor de 

culturele invulling van dit schooljaar. We doen aan uitstapjes naar muziek/theater binnen 

het thema of halen experts de klas in om in kwalitatief goed cultuuraanbod te voorzien.  

Bij de cultuurcommissie zijn 4 ouders betrokken (Gea groep 2/4, Laura groep 4, Josje groep 

1/3, Kendra groep 2/6). Vivian en Wesna zijn vanuit school betrokken. Op dit moment 

worden wij begeleid door de stichting Mocca (het expertisecentrum cultuuronderwijs) om 

een passend cultuurbeleidsplan voor de komende jaren vast te stellen.  

Vanuit de visie van de school buigen wij ons over de culturele activiteiten en festiviteiten.  

  

Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en staan open voor jullie 

meningen of ideeën.  

  

Sinterklaas - maandag 5 december  

De kinderen oefenen alweer uit volle borst de liedjes waarmee zij Sinterklaas verwelkomen 

in onze school. Wij zingen nieuwe liedjes waarvan jullie de teksten misschien nog niet 

kennen en jullie je maar afvragen wat ze toch in hemelsnaam aan 't zingen zijn. Wij zingen 

liedjes van het album "Sinterklaasje kom maar binnen-Sinterklaasliedjes van nu" door Paul 

Passchier en Thedo Keizer.  

Maar ook: 

-Pepernoot taai taai https://youtu.be/BOp8CrlYa6E 

-Spaanse villa https://youtube.com/playlist?list=RDIUc4eE95l_A&playnext=1  

  

Veel zingplezier!  
 

Paarse Vrijdag - 9 december a.s.  

Op 9 december a.s wordt Paarse Vrijdag voor de 3e keer gevierd. Ook dit keer kleurt de 

Rembrandtparkschool paars om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je 

bent of op wie je verliefd wordt. De kinderen mogen het natuurlijk laten zien als ze het hier 

mee eens zijn.  

Trek paarse kleren aan, verf je haar paars of lak je nagels paars. Alles mag. 

https://youtu.be/BOp8CrlYa6E
https://youtube.com/playlist?list=RDIUc4eE95l_A&playnext=1


Door een positieve sociale norm te stellen draagt Paarse Vrijdag bij aan een veilig 

schoolklimaat voor iedereen. In de klas wordt aandacht besteed aan Paarse Vrijdag in lessen 

en gesprekken.  

We maken er natuurlijk ook weer een gezellige dag van. 
 

Het Winterfeest - woensdag 21 december  

Op woensdag 21 december vieren wij het winterfeest. Centraal staat het samenzijn met 

elkaar en het voor elkaar zorgen.  

Dat doen wij met een diner in de klas van 17.30 tot 18.30 uur. Alle kinderen nemen een 

eigen specialiteit, hapje of drankje mee om met anderen te kunnen delen.  

  

Als iedereen iets kleins meeneemt, is er genoeg voor iedereen. Het gaat om een gerechtje 

waarvan anderen een schepje of stukje kunnen krijgen. Denk aan een mini worstje, mini 

pannenkoekje, een lepel spaghetti of 1 stukje komkommer. Neem niet te veel mee, we 

gooien liever niks weg op school. Wat in de klas niet wordt opgegeten, wordt bij de 

ouderborrel uitgedeeld. Er zijn natuurlijk ook kinderen die om bepaalde redenen anders 

eten. Zij nemen dan ook iets mee wat past bij hun eetgewoonte. Zo zullen we vast met 

elkaar een gevarieerd menu samenstellen.  

  

Bij de deur van elke klas hangt vanaf 12 december een menu opzet. Kijk bij het menu van de 

klas en zet samen met je kind op 1 plekje de naam.  

Zouden jullie de gerechten willen meegeven op borden of schalen mét opscheplepel of 

vork?  

 

Ook willen we jullie vragen op uiterlijk op woensdagochtend 21 december een tasje 

voorzien van naam met bord, bestek en glaasje mee te geven. Dan zorgen wij voor een 

mooie feestelijk gedekte tafel.  

  

Voor de ouders is er tijdens het samenzijn van de kinderen een winterfeest op het 

schoolplein met een vuurtje, een klein drankje en hapje.  

 

 

Opbrengst kinderboekenweekactie Hoogstins 

Omdat u tijdens de Kinderboekenweek kinderboeken gekocht heeft bij Hoogstins en de 

bonnen heeft ingeleverd op school, zijn wij verheugd dat wij u kunnen meedelen dat dat het 

mooie bedrag van € 46,50 opgeleverd heeft! Daar kunnen verschillende mooie boeken voor 

gekocht worden voor de school. Dank!  

 

 
 
 
 
 



Voorstellen nieuwe Ouder- en Kind Adviseur  

 

Beste Ouders/Verzorgers, 

Mijn naam is Melle en ik werk bij het Ouder-en Kindteam (OKT) in de wijk Oud-West/de Baarsjes. Als 

Ouder- en Kind adviseur (OKA) ben ik gekoppeld aan de Rembrandparkschool om ouders en 

kinderen te helpen met allerlei vragen rondom het opgroeien en opvoeden. 

Naast individuele begeleiding, biedt het OKT ouders en kinderen ook de mogelijkheid om gratis deel 

te nemen aan trainingen, cursussen en workshops. Informatie over het aanbod kunt u vinden op 

onze website www.oktamsterdam.nl .  

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd telefonisch (0628505941) of per mail 

(m.deruiter@oktamsterdam.nl) contact met mij leggen. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. 

U kunt mij ook om de week (even weken) op dinsdag om 11:00 en 12.30 uur treffen op school. U 

kunt zonder afspraak binnenlopen. 

Met vriendelijke groet, 

Melle de Ruiter 

 
Belangrijke data 

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

• Dinsdag 6 december: Informatie-ochtend nieuwe gezinnen  

• Vrijdag 9 december: Paarse Vrijdag  

• Vrijdag 16 december: Informatie-ochtend nieuwe gezinnen  

• Woensdag 21 december: Winterfeest van 17.30 tot 18.30 uur  

• Vrijdag 23 december: Kerstvakantie vanaf 12.30 uur  

• Maandag 9 januari: Weer naar school  

 

 

Nieuws uit de groepen 
 

De Bijen en Mieren  

Pepernoten bakken 

Tja, wat moet je als de ‘Boze Bakfiets Moeders’ alle pepernoten claimen, terwijl die toch al 

zo schaars zijn? Dan stroop je je mouwen op en zet je de kleuterklas aan het werk om 

pepernoten te bakken! Met wat hulp natuurlijk van een paar grote mensen natuurlijk. 

Van dit soort activiteiten kan ik heel erg genieten, omdat er zoveel in voorkomt. Het is een 

rekenles, want er wordt gewogen, schepjes kruiden geteld, gekeken naar cijfers om te zien 

http://www.oktamsterdam.nl/
mailto:m.deruiter@oktamsterdam.nl


of de hoeveelheid hetzelfde is al op het recept. Het is een taalles, want alles wordt 

benoemd van de ingrediënten tot de middelen die nodig zijn om het deeg te maken. Het is 

een sociale les, want je moet wachten op je beurt, soms accepteren dat de ander net iets 

meer heeft gedaan dan jij, je handen vies worden van het kneden (ja, eerst gewassen 

hoor!). En het is een motoriekles, want er moet flink gekneed worden om al die brei tot 

deeg te maken en daarna weer tot kleine balletjes voor de noten zelf. Dan nog je geduld 

bewaren, omdat ze ook nog gebakken moeten worden, pfff… maar ze smaakten prima. 
  

Sint Maarten 

Met de Bijtjes loop ik altijd langs Cordaan om te zwaaien naar de “oude mensen” als we 

naar gym lopen. Dus het was leuk dat we dit jaar ook weer uitgenodigd werden om daar Sint 

Maarten te komen zingen. Drie klassen (Bijen, Mieren en Groep 3) namen hun lampionnen 

mee en hun beste zangstem. Want in de klas hadden ze flink geoefend en kenden ze die 

liedjes prima. Ook onderweg naar de gym was het geen issue om ze ten gehoor te brengen. 

Toch is dat wel een beetje anders wanneer je in een vreemde ruimte staat met een hoop 

ouderen die naar je staan te kijken… vol verwachting klopt hun hart. Wel een aandoenlijk 

gezicht zo al onze kinderen bij elkaar met een lantaarntje.  
 

 

Groep 3 

Afgelopen week zijn Groep 3 en 4 samen naar de voorstelling van olifantje Abu Abas 

geweest. Dat was leuk! De buschauffeur liet ons geloven dat we in de achtbaan zaten       .  

  

Het thema waar we aan werken is verkeer en reizen. We hebben een ware trein op de gang 

waar zelfs Sint en Piet in mee gaan. We hebben ook nieuwe woorden geleerd zoals 

conducteur, machinist, coupé, koploper en voorrang. Ook hebben we een zebrapad voor de 

deur van de klas om mee te oefenen.  

 

Buitenles  

Een keer per week gaat groep 3 naar buiten om een les te doen. Zo hebben we geoefend 

met de splitsingen, de getalrij, maar ook met woordjes lezen en die dan onthouden en goed 

opschrijven.  

 

Deze week hebben we gewerkt met patronen. En een eigen patroon gemaakt. En ineens 

zien we overal patronen. Zo leuk!!  

  

En natuurlijk zijn we druk met Sinterklaas en liedjes oefenen. We wachten in spanning af tot 

het eindelijk 5 december is.  



  

 
 

Groep 4  

De groepen 3 en 4 zijn maandag 28 november j.l. naar een voorstelling geweest in Theater 

Mozaïek. Deze voorstelling ging over olifantje Abu l’Abbas. Het was een muzikale vertelling, 

gebaseerd op een historisch verhaal uit de 9de eeuw. Om zijn vriendschap met Karel de 

Grote te bezegelen, schonk de legendarische Khalief van Baghdad (Sultan) een albino 

olifantje. Samen met zijn begeleider Isaac, begon Abu l’Abbas aan een spannende tocht 

vanuit het warme Azië naar het koude Europa. Een ware beproeving! Niet alleen liet hij zijn 

vrienden achter, maar hij moest zich ook staande houden in een nieuwe onbekende 

omgeving. Wij zijn met Abu l’Abbas mee op een mooie muzikale reis geweest over land en 

zee.   



 

 
 

Groep 5/6  
Het gaat lekker in groep 5/6. Er is een goede sfeer in de klas en er wordt hard gewerkt. 

Als beloning doen we af en toe Justdance of levend memory. Justdance houdt in dat de 

kinderen mogen bewegen op leuke muziek. Levend memory is: er gaan twee kinderen uit de 

klas. Er worden dan tweetallen gemaakt, die dezelfde beweging afspreken. De twee 

kinderen, die de klas moesten verlaten komen weer terug en die moeten dan raden welke 

stelletjes er zijn. Diegene die de meeste koppeltjes raadt heeft gewonnen.  

 

Ook doen we het taakspel. Dit duurt 20 minuten. Elke tafelgroepje krijgt 4 verschillende 

gekleurde kaarten. Ik geef zoveel mogelijk complimenten, waar verdiend. We spreken dan 

bijvoorbeeld af dat er helemaal niet gesproken mag worden. Ik loop dan rond, zijn er 

kinderen met vragen, dan zetten ze hun blokje op een vraagteken. Zo hoeven ze niet hun 

vinger op te steken als ze iets niet begrijpen. Wordt er toch gekletst dan neem ik een kaartje 

weg van dat groepje. De groepen die aan het eind van de tijd nog een kaart over hebben, 

hebben gewonnen. Dit doen we 3 keer per week. U zult begrijpen dat alle groepjes nog 

steeds gewonnen hebben.  

We spreken samen een weekbeloning af. Dat is 15 minuten langer buitenspelen op 

maandag. Komende maandag is dat het geval.  

 

We werken ook met de Dierenvrienden. Elke week hebben we een ander dier. Deze week is 

dat Bas de hond. Met als hoofdtalent weerbaarheid. Het is de bedoeling dat de kinderen de 

talenten van de Dierenvrienden weten te gebruiken op een positieve manier voor zichzelf.  



Ook is er 1 keer in de week een stille kikker pauze. Een moment van rust en bezinning. Dit is 

een mindfulness moment.  

 

Tot slot wil ik graag nog benadrukken, dat u mij altijd kan bereiken via Parro. Ook hebben 

we elke maandagmorgen van kwart over 8 tot half 9 een inloop. Schroom niet om binnen te 

lopen. Vriendelijke groetjes meester Peter.  
 

  

Nieuws uit de buurt 
 

Scholenactie Voedselbank Amsterdam 

In Amsterdam leven meer mensen in armoede dan gemiddeld in Nederland. Naar 

verwachting zal dit aantal nog meer toenemen door de prijsstijgingen in energie, gas en 

boodschappen. Steeds meer mensen zijn aangewezen op de ondersteuning van organisaties 

zoals de Voedselbank. Daarom doen we ook dit jaar weer mee met de scholenactie van de 

Voedselbank Amsterdam. Van 8 t/m 16 december zullen we zoveel mogelijk houdbare 

producten inzamelen voor de Voedselbank. Zij delen elke week voedselpakketten uit aan 

mensen die dat het hardste nodig hebben.  

In de bijlage treffen jullie een lijst van benodigdheden (in NL en ENG). Alle bijdragen zijn 

welkom, klein en groot.  
Bijgevoegd de boodschappenlijst van de Voedselbank.  

 

 

Kids Recycle Evenement in de Hallen  

Op 2 en 3 december organiseren wij een Kids Recycle evenement in De Hallen. Het hart van 

dit event zal bestaan uit een grote speelgoed ruil markt die we ondertussen voor de vierde 

keer organiseren. Hierbij roepen we ouders en kinderen op om pre-loved speelgoed te 

komen ruilen voor "nieuwe" items.  

Afgelopen edities waren een groot succes, heel leerzaam voor kinderen en ouders en een 

mooie manier om op een positieve manier mensen te laten nadenken over delen, recyclen 

en consuminderen. 
Zie voor meer informatie bijgevoegde flyer.  


