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SOCIALE MEDIA AVOND – Na de meivakantie

op donderdagavond 16 mei organiseert de
medezeggenschapsraad van ’t Reigerbos een informatieavond
met als thema “Sociale Media”. Voor deze avond komt er een
gastspreker Roy Vathorst. Roy is vorig schooljaar ook al
geweest en de ouders die toen aanwezig waren hebben veel
bruikbare informatie gekregen rondom het gebruik van sociale
media. Wegens dit grote succes willen wij hier een vervolg aan
geven. Noteer de datum alvast in uw agenda!

De kinderen mogen
vanaf dinsdag een
bordje, beker en bestek
in een tasje, voorzien
van naam, meenemen.

BELANGRIJKE DATA
~ note to self …
Do.
Vr.
Vr.
Vr.
Do.
Vrij
Woe

18-04
19-04
19-04
03-05
16-05
17-05
29-05

-

Paasontbijt
Goede vrijdag: vrij!

-

Meivakantie

-

Informatieavond Sociale Media
Vrijdagmiddag vrij
Studiedag

GODSDIENSTONDERWIJS - Wij moeten
binnenkort doorgeven hoeveel kinderen er volgend schooljaar
aan de godsdienstlessen gaan deelnemen. Als u ervoor kiest
uw kind godsdienstlessen te laten volgen kunt u dat kenbaar
maken door middel van het sturen van een mail naar
info@reigerbos.nl . Wilt u daarbij de naam van uw kind
vermelden en de groep waarin hij/zij zit?
Zodra wij weten hoeveel kinderen godsdienstlessen gaan
volgen, geven we dat door aan dienstencentrum GVO/HVO. Zij
kunnen dan zorgen voor speciaal opgeleide vakleerkrachten.
Ook als uw kind nu al godsdienstlessen volgt, moet u opnieuw
een mail sturen. Wij hebben ervoor gekozen geen
Humanistisch Vormingsonderwijs meer aan te bieden.
Tijdens de godsdienstlessen zullen in de klas geen lessen
worden aangeboden die uw kind niet ook op andere
momenten in de week krijgt aangeboden.

OVERBLIJF – Alhoewel stichting overblijf nauw
samenwerkt met 't Reigerbos is de stichting officieel geen
onderdeel van school.
In dat kader geven wij niet automatisch wijzigingen door
aan stichting overblijf.
Vriendelijk verzoeken wij u hier ook aan te denken,
wanneer u een wijziging doorgeeft.
Daarnaast is stichting overblijf naarstig op zoek naar
nieuwe overblijfkrachten. Wanneer u hiertoe bereid
bent, ontvangt u hier ook een vergoeding voor.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
overblijf@reigerbos.nl

ROZE WOLK – Op 13 februari is juf Marianne
bevallen van een gezonde, mooie dochter ESMEE.

Om tijdig onze opgegeven leerlingen door te kunnen geven
aan dienstencentrum GVO/HVO verzoeken wij u om z.s.m.
actie te ondernemen. Mocht u meer informatie willen over
godsdienstonderwijs dan liggen er folders in het folderrekje bij
de (onderbouw)ingang van de school.

Inmiddels hebben ook de kinderen van groep 1/2F de
kleine gezien en is juf Marianne verwend
met cadeautjes!

FORTNITE – We merken dat veel kinderen uit de lagere

DODENHERDENKING – Op

groepen regelmatig voor of na schooltijd Fortnite spelen. Wellicht bij u
bekend, maar dit spel heeft een leeftijdsadvies voor 12 jaar en ouder. Op
school zijn spelletjes met vechten, schieten en doden uiteraard verboden.
We merken dat de kinderen door het spelen van Fortnite worden
beïnvloed in hun spel op school. We vragen u daarom om nog eens
kritisch te kijken naar de computerspelletjes die thuis gespeeld worden.

zaterdag 4 mei is het weer dodenherdenking.
Er zullen een aantal kinderen
namens ’t Reigerbos een
bloemstuk neerleggen en
een stukje tekst voordragen.

We wensen Sebastiaan en Marianne veel geluk!

KONINGSKWARTIER – Zoals u heeft gelezen en een aantal van u zelfs wellicht hebben meegemaakt, heeft KC
Koningskwartier op 26 maart een informatieavond gehouden voor de op te richten nieuwe school in het Koningskwartier.
Binnenkort zullen de besturen van KC Koningskwartier, Scholengroep Holland (ons bestuur) en IJsselkids binnenkort een
intentieovereenkomst tekenen voor samenwerking op de nieuwe tijdelijke en definitieve locatie.
Ondertussen zijn alle wettelijke stappen genomen, om schooljaar 2019-2020 te starten met een tijdelijke locatie, zoals de
aanvraag van een omgevings- en gebruikersvergunning, aanvraag van nutsvoorzieningen en de Europese aanbesteding voor
de plaatsing van de tijdelijke locatie. Op dit moment staat de oplevering gepland op de tweede week van augustus. Dus zoals
het er nu naar uitziet kunnen we inderdaad in het Koningskwartier beginnen op 2 september.
Blijft natuurlijk de vraag: wie gaan daar starten? Het antwoord hangt samen met de visie op de toekomst van ’t Reigerbos in
het Koningskwartier. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om individuele leerlingen op basis van woonlocatie
in te delen, maar op dit moment gaf dit in de groepen 1 t/m 3 onwenselijke groepsgroottes en combinaties. Het is ook niet
de visie van de gemeente, dat onze locatie in het Koningskwartier uit zal groeien naar een volledige locatie, waar leerlingen
hun gehele schoolloopbaan kunnen blijven. Dit kan natuurlijk veranderen, wanneer de nieuwe ouders voor onze school
blijven kiezen. Zodoende hebben wij in overleg met ons bestuur toegezegd, dat wij schooljaar 2019/2020 zullen starten met
twee groepen 7 en twee groepen 8. Of wij in de schooljaren erna wellicht wel gaan starten met kleuters op de andere locatie,
zal afhangen van de instroom op ’t Reigerbos. Zodra wij weer meer informatie hebben, stellen wij u op de hoogte.
Overweegt u over te stappen naar KC Koningskwartier? Graag horen wij van u: info@reigerbos.nl .

Activiteiten Koningsdag
Van alles te beleven in Zevenhuizen
Op zaterdag 27 april 2019 kleurt de dorpskern van Zevenhuizen oranje tijdens Koningsdag.
Stichting Oranje Zevenhuizen organiseert ook weer van alles voor kinderen.
Etalagewedstrijd
Vanaf 15 april zijn er bij veel etalages van de winkels in de Dorpsstraat oranje letters verstopt. Verzamel de letters en vul ze in
op het wedstrijdformulier. Kleur de kleurplaat in en wie weet win je wel een leuke prijs? Zie www.oranjezevenhuizen.nl voor
het formulier en meer informatie.
Lawaaioptocht
Maak iedereen in het dorp wakker om Koningsdag te gaan vieren. Om 8.00 uur vertrekt de optocht vanaf het Dorpsplein. Je
mag met je fiets vol blikken, toeters en sirenes een hoop herrie maken. Versier je fiets mooi, want voor kinderen tot 12 jaar
vallen er prijzen te winnen!
Aubade voor jong en oud
De aubade (8.45 uur) is dit jaar een combinatie van traditionele liederen en nieuwe muziek. Niet alleen de ‘Zilveren vloot’
komt voorbij, maar ook de jeugd kan voluit meezingen want ‘Fitlala’ en ‘Pasapas’ komen ook aan de beurt.
Vrijmarkt kinderen
Kinderen mogen gratis hun spulletjes verkopen op een kleedje in de kinderstraat (vanaf het dorpsplein tot aan Fietsklaar).
Dus dit is het moment om de zolder en schuur op te ruimen en wat geld bij te verdienen.
Kinderspelletjes
Tussen 9.30 en 10.30 uur kunnen kinderen bij de Oranjekraam gratis een stempelkaart op-halen (1 kaart per kind) waarmee
ze vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur acht spelletjes kunnen doen, zoals muizenmeppen, grabbelton en schminken. Bij elke
activiteit krijgen ze een stempel en als ze alle stempels hebben verzameld een medaille. Na 10.30 uur kost een stempelkaart
€ 2,- en een los spel € 0,50.
Fietsrace
Om 13.00 uur is de Grote Zevenhuizense Fietsrace. Kinderen vanaf 7 jaar nemen het tegen elkaar op op minifietsen. Bike
Totaal Boode zorgt voor de fietsjes en de wedstrijdcoördinatie. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur bij de stand voor BAC-mode.
Wie gaat er met de prijzen vandoor?
Stichting Oranje Zevenhuizen
Stichting Oranje Zevenhuizen organiseert ieder jaar de activiteiten rond Koningsdag in Zevenhuizen.
Meer informatie over Stichting Oranje Zevenhuizen en de activiteiten is te vinden op: www.oranjezevenhuizen.nl.

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

