
   
 

   
 

21 april 2022 

 

Kennismaking 

Beste ouders/verzorgers van de Rembrandtparkschool, 
 

De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met een groot aantal ouders en natuurlijk 

met de kinderen van onze school. Wat een warm welkom! Erg leuk om de enthousiaste 

kinderen (en u) te ontmoeten.  

We gaan elkaar de komende tijd regelmatig zien en spreken. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Rutger Slok 

 

 

Communicatie 

Ter verduidelijking met betrekking tot de verschillende communicatiemiddelen; 

• Nieuwsbrief: U ontvangt van school maandelijks (ongeveer eind van de maand) een 

schoolbrede nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd vanuit Parnassys als e-mail. 

• E-mail: Deze e-mail-functie wordt eveneens gebruikt voor eventuele tussentijdse 

uitgebreide communicatie. 

• Parro: Parro is het communicatiemiddel voor kort en snel contact tussen de school 

en ouders. Parro wordt bijvoorbeeld gebruikt voor spoedberichten, maar ook voor 

het delen van foto's etc. van klassenuitjes/-excursies met ouders. 

In de zoektocht naar de meest effectieve communicatiestromen, zal de komende tijd 

 Parro tevens worden gebruikt bij het verspreiden van de nieuwsbrieven.   

 

 

Ouders mee naar de klas 

Vanaf de meivakantie mag u weer meelopen naar de klas van uw kind(eren). Dit zal niet alle 

dagen van de week zijn. Reden hiervoor is de drukte te spreiden. Daarnaast zien wij dat het 

huidige “brengbeleid” een positieve bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van de kinderen 

en aan een rustige start van de schooldag. 
 

Voor het meelopen naar de klas geldt onderstaand rooster: 

• Maandag: groep 3 

• Dinsdag: groep 4/5 

• Donderdag: Bijen en Mieren 



   
 

   
 

 

NB. Dit rooster wijzigt per periode (vakantie tot vakantie). Zo geven wij ook ouders die op 

deze dagen werken, de gelegenheid hun kind(eren) op en andere dag naar de klas te 

brengen. 

Wellicht ten overvloede; de deur gaat open om 8.15 uur en de lessen starten om 8.30 uur. 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Topontdekkers thema Boerderij 

Thema boerderij is van start gegaan. De groepen zijn bezig met het plannen uitstapjes. Bij 

groep 1/2 ligt de focus op de kinderboerderij. Bij groep 3 ontstaan een ware 

schapenboerderij en groep 4/5 verkent de dieren van de grote boerderijen. Vandaag was er 

een wolspinster op bezoek. Alle klassen konden ervaren hoe het is om wol te spinnen.  

Het goede doel initiatief van de cultuurcommissie 

Tijdens het nieuwe thema “Boerderij“ beginnen we met het sparen van plastic melkdoppen 

(en andere plastic doppen en deksels) voor stichting D-Dog: https://stichtingd-dog.nl 

Deze stichting krijgt geld voor de doppen en deksels en daarmee ondersteunen zij de 

opleiding voor hulphonden. In de hal van de school komt een grote waterkoelerfles te staan 

waarin de kinderen de plastic doppen kunnen gooien. Voor de wat grotere plastic deksels 

(bv. pindakaas/chocopasta) staat er een apart bakje. 

Graag de doppen/deksels schoon aanleveren en de kartonnetjes/foampjes uit de deksels 

halen. Aan het einde van het thema worden de doppen overhandigd aan stichting D-Dog. 
 

 

Lentepad in Rembrandtpark 

Vorige week vertrokken de Bijen in alle vroegte naar het Rembrandtpak met een stel ouders 

en oma’s als begeleiding en een meester natuurlijk. Met de seizoenswisseling van lente en 

herfst probeer ik vaak even het park aan te doen met de klas. We kijken naar de verandering 

in de natuur en dit keer deden we dat onderweg naar het schooltuinenterrein Blijdestein in 

het park. 

https://stichtingd-dog.nl/
https://stichtingd-dog.nl/
https://stichtingd-dog.nl/


   
 

   
 

Daar aangekomen kregen we allerlei leuke 

opdrachten te doen. Een schilderij maken met 

takjes als lijst en dingen uit de natuur als een écht 

schilderij. Er was een stukje met verschillende 

kruiden die we zelf mochten plukken en aan 

mochten ruiken. Niet alles rook even lekker 

(meester, dit ruikt naar knoflook, dat stinkt!). 

Maar enkele geuren werden herkend die ook in de 

keuken gebruikt worden. Aan de waterkant 

stonden een aantal bijenkorven waar levende 

bijtjes, andere dan onze klas, aan het rondzoemen 

waren op zoek naar de eerste bloemetjes van het 

jaar. We konden op een plek zelfs heerlijk 

luisteren naar het lied van een roodborstje om uit 

te rusten na de drukken ochtend. Ik zou zeggen: 

tot de herfst! 

  

 

Onderbouw juffen- en meesterdag 

Tijdens de geplande juffen- en meesterdag  

waren Vivian en Rob ziek, dus dit moesten 

we even inhalen. Een van de leukste dingen 

om te doen in een jaar, is toch wel 

pannenkoeken bakken. Nu laten we dat 

bakken vaak aan de begeleidende ouders 

over – een paar professionele 

koekenbakkers, zo bleek later. Maar het 

beslag maken, dát is iets wat de kinderen 

zelf moeten doen. Van tevoren bedenken 

we wat er zoal nodig is aan ingrediënten en 

materialen. En op de dag zelf wegen, 

meten, scheppen en schenken de kinderen alles zelf. Met wat hulp de mixer er doorheen en 

dan klaar! Afgezien het bakken dan. Als laatste is het afzien terwijl de heerlijke geuren door 

de gang rollen en iedereen moet wachten tot de lunch om het te kunnen eten. Maar dat 

wachten was het zeker waard, ze smaakten heerlijk. 

  

 

Mega knikkerbaan 

Voor Edukans had de onderbouw zich als challenge aangemeten om een super lange 

knikkerbaan te maken. En dat is zeker gelukt! Wat Bijen, Mieren, hulp ouders, juffen en 

meester uiteindelijk in elkaar hadden gezet, was een groot succes. Er waren wel vijf 

knikkerbanen te zien en een knikker die ze alle vijf had doorlopen (doorrolt?), had maar 

liefst 30 meter afgelegd! En met een inzet van gemiddeld bijna 1 euro per meter, is er flink 

gedoneerd aan het goede doel. Super bedankt. 



   
 

   
 

 

 

Project groep 5 

Groep 5 heeft deze week een project op de Kinkerbuurtschool afgesloten. 

Het idee om groep 5 te laten samenwerken met een andere groep 5 was al een tijdje 

geleden geboren. Onze groep 5 bestaat namelijk maar uit 9 kinderen. Bovendien zijn de 

kinderen van groep 5 de oudste kinderen van onze school. De leerkrachten dachten dat 

kennismaking met leeftijdsgenoten leerzaam zou kunnen zijn, natuurlijk om nieuwe 

vrienden te maken, maar ook om nieuwe en andere inzichten te krijgen.  

Kortom, de kinderen zijn een aantal keer naar de Kinkerbuurtschool gewandeld om mee te 

doen aan het project 'Topo en de buurt'.  Ze hebben daar lessen gehad over plattegronden, 

routebeschrijvingen, werken met de atlas, maar bijvoorbeeld ook over de personen waar de 

straten in de Kinkerbuurt naar vernoemd zijn.  

De leerkracht heeft genoten van de manier  

waarop onze kinderen te werk zijn gegaan. Ze deden enthousiast mee en waren leergiering. 

Ook het samenwerken met nieuwe klasgenootjes hebben onze kinderen goed aangepakt. 

We waren trots op ze. 

De afsluiting op de Kinkerbuurtschool was een StreetArtFrankey-speurtocht aan de hand 

van een plattegrond. Op school volgt nog een aantal aardrijkskundelessen over het werken 

met kaarten en plattegronden. 

 

 

Namens de collega's van Aslan 

Ontdek wat je kan tijdens de Open Dagen van Aslan Muziekcentrum! 

Aslan Muziekcentrum is de plek in Amsterdam West en Nieuw-West voor muziek-, dans- en 

theaterlessen. Van Afro Dance tot musical en van saz tot DJ/Ableton. Tijdens de  Open 

Dagen op zaterdag 30 april op locatie Nieuw-West en zondag 1 mei op locatie West ontdek 

je alle mogelijkheden. Kom van 12:00 tot 15:00 langs en beleef een middag vol informatie, 

workshops en open lessen. Ga voor een dansworkshop, zing mee met het Kinderkoor, ga 

aan de slag met Theater of maak kennis met nieuwe instrumenten, zoals cello, duduk en 

zurna.  

www.aslanmuziek.nl   

 


