
6 maart 2023  

 

 

Sponsorloop voor Giro 555 – Aardbeving Turkije en Syrië   

Op 20 maart a.s. komt natuurlijk ook de Rembrandtparkschool in actie voor de slachtoffers 

van de aardbeving in Turkije en Syrië. 

Allereerst halen de kinderen geld op met een sponsorloop. Daarover heeft u al informatie 

gekregen. De opbrengst gaat naar giro 555. 

Ook organiseren de kinderen allerlei activiteiten. U kunt dan tegen kleine bedragen meedoen 

of iets kopen. 

In iedere klas is er een klassepot voor contant geld. Dit contante geld wordt geschonken aan 

een school in het getroffen gebied.  

Kortom, 20 maart staat in het teken van geld ophalen. U zult snel geïnformeerd worden over 

het dagprogramma, dus hou Parro goed in de gaten.  

 

Vacature MR  

Lonneke (moeder Nathan) doet momenteel een stapje terug met betrekking tot deelname 

aan de MR. We zijn blij dat we Kendra (moeder Mathilde en Arthur) bereid hebben gevonden 

als interim-lid zitting te nemen.  

 

 

Belangrijke data 

• Woensdag 15 maart: Geen gymlessen omdat de gymzaal als stembureau wordt 

gebruikt voor de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen.  

• Woensdag 22 maart: Start Ramadan  

• Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april: Vrij i.v.m. Pasen  

 

 

 

Nieuws uit de groepen  
 

Nieuws uit Groep 3  

Afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema mens en lichaam. In de themahoek zijn 

de dokter en assistent er druk mee geweest om de patiënten beter te maken. We hebben 2 

gastlessen gehad. De moeder van Mila (gr4) en Nilou (gr2) heeft een les gegeven over hoe 

een dokter weet of je ziek bent, hoe hij al zijn zintuigen daarvoor gebruikt en welke vragen hij 

stelt. De moeder van Yusuf (gr3) heeft een les over de organen gegeven en wat organen zijn. 

Daarna moesten ze alle organen op de juiste plek plakken. Dat was een hele klus, maar 

hebben ze toch maar mooi gedaan!!  



Verder hebben we gewerkt aan de aandachtskracht en onthoud- en doekracht. We hebben 

van elkaar geleerd hoe iedereen een eigen manier van onthouden heeft. De een sorteert op 

kleur, de ander onthoudt door het steeds te herhalen en weer een ander onthoudt door er 

bewegingen bij te bedenken. We hebben onder andere geoefend met mantra zingen met 

bewegingen. Leuk om thuis ook eens te doen.  

       

Door: Ina Heesen  

  
 

Groep 5/6 - Bezoek aan het concertgebouw  

Donderdag 16 februari ging groep 5/6 naar het Concertgebouw voor de voorstelling Vikingen. 

We hadden ons op school al voorbereid op dit bezoek. Ook schreven de kinderen in de klas 

gedichten over muziek. Extra heugelijk was het feit dat het gedicht van Rüya door het 

concertgebouw was uitgekozen om voor te dragen. In de grote zaal, voor honderden 

kinderen, mocht zij haar gedicht vertellen. De hele groep was ontzettend blij voor Rüya en 

leefde mee in spanning en heeft haar aangemoedigd     . Want om op deze manier op een 

podium te staan vraagt natuurlijk doorzetkracht. We zijn trots op je Rüya!  

     

Door: Wesna Klootsema  


