Beste ouders,
Een stormachtig begin van de voorjaarsvakantie! Zoals u heeft gelezen in de brief
van Theo Hooghiemstra, bestuurder van Awbr, gaat per 1 april mijn opvolger Rutger
Slok van start op de Rembrandtparkschool en op de Leonardo da Vincischool. In de
komende maand zal hij alvast komen kennismaken met het team. Tot 1 april blijft de
situatie zoals die nu is: op maandag en dinsdag is Annemiek Hoogenraad, interim
adjunct directeur, aanwezig. Ik ben afwisselend op woensdag en/of vrijdag een
dagdeel aanwezig. In de afgelopen weken heb ik een aantal keren een rondleiding
verzorgd voor belangstellende nieuwe ouders van 3-jarigen. De opkomst was
verrassend goed, en er zijn zo’n 20 ouders komen kijken!

Thema wetenschap en techniek en afsluiting
Volgende week is het voorjaarsvakantie en is onze school gesloten. Na de
voorjaarsvakantie gaan we in alle groepen van start met een nieuw thema:
Het thema wetenschap en techniek is in volle gang. Gedurende het thema besteden
wij aandacht aan het goede doel van Edukans voor correctbooks. Dit zijn uitwisbare
schriftjes waar de basisschoolkinderen in Ethiopië, Ghana, Kenia, Malawi en
Oeganda mee kunnen leren. Wij zullen de techniek achter deze correctbooks gaan
onderzoeken en de kinderen mogen de correctbook-kaftjes ontwerpen.

Op 23 maart van 13.00-13.45 uur sluiten wij het thema af met een Wetenschaps
Challenge. De kinderen komen dan in actie voor een donatie aan Edukans. Jullie zijn
van harte uitgenodigd! Meer hierover wordt later bekend.
Ouders in school
Ja! Vanaf 28 februari mogen ouders de school weer in.
Bij de groepen 1/2 is er een wekelijkse inloop op donderdag van 8.15 tot 8.30 uur.
Ouders mogen dan meelopen de klas in en samen het werk bekijken, een boekje
lezen of een spelletje doen.
Vanaf groep 3 is de inloop eens per maand. De leerkrachten geven in de Parro
update aan welke dag dat maandelijks is.
De andere dagen zal er niks veranderen aan de inloop. De leerkrachten staan 8.15
bij de deur en de kinderen lopen zelfstandig naar binnen. De deur sluit om 8.25 uur.
Wij zijn erg tevreden hoe efficiënt dit verloopt en dat jullie zo goed op tijd komen!
Voor de klas is het prettig dat zij zo rustig op tijd aan de lesdag kunnen beginnen.

Juffen en meesterdag
Op 8 maart willen we graag 'Juffen- en Meesterdag' vieren. Eerder stond het gepland
op 1 maart, dat is gewijzigd.
Met de kinderen samen lijkt het ons leuk om op die dag gezamenlijk aandacht te
besteden aan de verjaardagen van de juffen en meester. We maken er een
feestelijke dag van met spelletjes en een lekkere traktatie. De kinderen mogen
natuurlijk verkleed komen!
Omdat we tijdens de lunch pannenkoeken willen aanbieden, hoeft u alleen fruit en
drinken mee te geven. Als uw kind niet van pannenkoeken houdt en/of een speciaal
dieet heeft, is het verstandig om zelf iets voor de lunch mee te geven.
De leerkrachten zullen via de klassenouders hulp vragen.
We gaan er een gezellige dag van maken!
Hartelijke groet!
Team Rembrandtparkschool

