16 november 2022

Vakantierooster
Vorige week heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met de vakantieregeling voor het
schooljaar 2023-2024. Onderstaand een overzicht van de geplande vakantieweken en
andere vrije dagen.
Vakantie
Roostervrij leerlingen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Incl. Koningsdag
Incl. Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + extra
vrije dag
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 21-08-2023
Maandag 16-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023
Maandag 25-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2024
Maandag 19-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024
Vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024
Maandag 22-04-2024 t/m vrijdag 03-05-2024

Donderdag 09-05-2024 t/m vrijdag 10-05-2024
Maandag 20-05-2024
Maandag 15-07-2024 t/m vrijdag 23-08-2024

Activiteitendagen op 21 en 22 november
De activiteitendagen op maandag 21 en dinsdag 22 november staan deels in het teken van
het 30-jarig bestaan van het Rembrandt College. Er zijn hele bijzondere sportieve challenges
voor alle klassen georganiseerd. Maar er is meer. Dagreizen naar de Grebbelinie, Lille en
Luik. Er zijn Rembrandt games, kunstzinnige onderdelen en culinaire (pizza’s bakken).
Daarnaast vinden activiteiten plaats in het kader van de (vervolg)studie: er is aandacht voor
loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), uitleg over vervolgstudies (o.a. WUR) en tijd om
aan profielwerkstukken te besteden.
De twee dagen worden afgesloten met een spetterend schoolfeest voor alle onder- en
bovenbouwleerlingen op dinsdagavond 22 november van 20.30 uur tot 24.00 uur. Radio

538 is uitgenodigd om het feest muzikaal vorm te geven. De leerlingen mogen de dag daarna
uitslapen. De school is open vanaf 9.00 uur. De lessen beginnen pas om 9.30 uur.

Beroepencarrousel
Op 21 november staat de beroepencarrousel gepland: een middag waarop ouders de
leerlingen van havo 3 en vwo 3 kunnen meenemen in hun eigen (school)carrière en alle
keuzes die daarmee gepaard zijn gegaan.
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om van deze middag een succes te maken. We hopen
dat we volgend jaar meer aanmeldingen mogen ontvangen, zodat we een gevarieerde en
leerzame middag voor onze leerlingen kunnen neerzetten!
Jolien Roelofs
Decaan havo/vwo

Ventilatie en andere zaken die de
(gevoels)temperatuur bepalen
Ook al is de herfstcoronagolf alweer op zijn retour en merken we überhaupt vrij weinig van
corona, we blijven alert door preventieve maatregelen uit te voeren. Het ventileren van het
gebouw is daar een essentieel onderdeel van. Nu heeft dat nog relatief weinig effect op de
temperatuur in het gebouw, want de weersomstandigheden zijn uitzonderlijk mild. Maar er
komt een tijd -wellicht volgende week al - dat het in het gebouw niet heel warm aanvoelt. Ook
omdat we thermostaat om verschillende redenen een graadje lager hebben gezet. Dan helpt
het om verschillende dunne lagen kleding te dragen, als de temperatuur daalt. School levert
vanaf volgende week daar een bijdrage aan. We delen een cadeautje uit - een Rembrandt
College sjaal -dat alle leerlingen er warmer bij doet zitten in de lokalen, want jassen zijn daar
nog steeds niet toegestaan.
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