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-Do. 27-06: Schoolreis gr. 3 t/m 7
Zomerfeest gr. 1/2
-Vr. 28-06: Studiedag = vrij
-Vr. 05-07: Portfolio mee (week erna
vinden gesprekken plaats)
-Vr. 12-07: middag vrij + musical gr. 8
-Wo. 17-07: Meesters-/Juffendag
-Do. 18-07: Laatste schooldag!

UPDATE NIJS –

Lieve kinderen, ouders, meesters, juffen en alle andere betrokkenen van ’t Reigerbos,
Het is alweer een aantal maanden geleden dat jullie met elkaar een sponsorloop organiseerde die geheel in het teken stond
van onze crowdfunding voor Nijs. Wat waren wij onder de indruk van jullie betrokkenheid, inzet, maar bovenal jullie
enthousiasme.
Dankzij jullie konden we in januari al afreizen met Nijs naar Orlando, Amerika voor intensieve neurobehandeling.
En wat was het een intensieve reis, op alle vlakken. Maar wat zijn we blij dat we hem hebben kunnen maken. Nijs heeft
enorme stappen vooruit gemaakt! Tijdens onze reis hebben we vlogs gemaakt om alle betrokkenen op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen. En om een naslagwerk te maken wat Nijs hopelijk later zelf ook terug kan kijken.
Nijs heeft een eigen Youtube kanaal waar de vlogs zijn terug te zien (even op Youtube zoeken naar Nijs van der Heijden).
Nog steeds proberen we regelmatig vlogs te maken over de verdere ontwikkelingen van Nijs, hoewel we daar in alle drukte
die nog steeds op ons afkomt niet altijd de tijd voor vinden.
Nijs is na onze reis gestart op Tyltylcentrum De Witte Vogel in Den Haag. Dit is speciaal onderwijs waarbij onderwijs en zorg
zijn geïntegreerd. Voor nu een hele fijne plek voor Nijs waar veel kennis en expertise is. Nijs gaat er heel graag heen en zijn
juffen zijn onder de indruk van zijn leerbaarheid. Nijs had niet zo’n goede start kunnen maken als we niet naar Amerika
hadden kunnen gaan. Hiervoor zijn we nog iedere dag heel erg dankbaar!
Lieve groeten, Dënis en Annelien, Nijs, Sep en Mas van der Heijden.

VAKANTIES 2019-2020 – De vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn bekend:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie:

maandag 21 oktober 2019 – vrijdag 25 oktober 2019
maandag 23 december 2019 – vrijdag 3 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020 – vrijdag 28 februari 2020
maandag 27 april 2020 – vrijdag 8 mei 2020
maandag 20 juli 2020 – vrijdag 28 augustus 2020

WERK UIT DE KLAS – De afgelopen weken hebben kinderen in groep 8 gewerkt aan het maken van een
vormgedicht. Een gedicht in de vorm van een figuur geschreven dat te maken heeft met het onderwerp. Hier enkele leuke
resultaten, met mooie boodschappen:

Stefany, Eden & Izzy, Maaike & Roos

UPDATE VAN DE FOCUSGROEP OVER KONINGSKWARTIER – In samenwerking met

MR en ouders hebben we een focusgroep opgericht voor de schoollocatie in het Koningskwartier waar de groepen 7 en 8
volgend jaar gehuisvest worden. Het doel van de focusgroep is dilemma’s (zoals verkeersveiligheid) aan het licht te brengen
en oplossingsvoorstellen te doen. De dilemma’s en eventuele oplossingen zijn doorgespeeld naar het juiste orgaan die gaat
over de bepaalde kwestie.
De samenstelling van de focusgroep is tot stand gekomen door de enquête, waarin werd gevraagd of ouders wilden
meedenken. We hebben er bij het samenstellen van de focusgroep voor gezorgd dat alle groepen en woongebieden in
Zevenhuizen vertegenwoordigd zijn, zodat we van iedere groep input krijgen over de kwestie. Hieronder een aantal zaken die
we als focusgroep hebben besproken met een toelichting.
Gym
Voor de gym is de gymzaal in dorpshuis Swanla toegewezen. Dit ligt binnen de wettelijk bepaalde afstand tussen een
gymlocatie en school. Het is wenselijk de reistijd per week van en naar de gym tot het minimum te beperken, zodat het zo
min mogelijk ten koste gaat van lestijd. Daarnaast hebben we het gehad over de manier van verplaatsen. Het voorstel is nu
om te gaan lopen, aangezien dit veiliger is. Fietsend is weliswaar sneller, maar kost ook nog relatief veel tijd met het pakken
van de spullen en klaarstaan etc. School neemt dit voorstel in beraad, in combinatie met de mogelijke gymtijden en de inzet
van de vakleerkracht.
Schooltijden
Het punt schooltijden is voorbij gekomen, omdat ouders die kinderen op beide locaties moeten brengen in de problemen
komen. Het voorstel is om schooltijden op de locatie Koningskwartier aan te passen (geen continurooster), zodat ouders
meer speling tussen beide locaties. Ook de overblijf en naschoolse opvang moet hierbij betrokken worden en in samenspraak
wordt gekeken of de schooltijden worden verruimd of de inlooptijden worden aangepast.
Verkeer
We hebben de plannen van de gemeente omtrent fietspad en kruisingen besproken en zijn blij dat de gemeente actie
onderneemt. De focusgroep heeft samen met school nogmaals zorgen geuit naar de gemeente omtrent de kruising
Noordelijke Dwarsweg / Hotel Vosbrug. Daarnaast hebben we gekeken naar de mogelijke inzet van vrijwillige klaar-overs.
Hierbij zal de hulp van ouders moeten worden ingezet.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u mailen naar: mr@reigerbos.nl.

AFSCHEID – Helaas zien wij vanaf volgend schooljaar een aantal leerkrachten niet meer terug op ’t Reigerbos.
Juf Linda Strijdhorst en juf Josephina Scheffer zoeken het, na vele jaren op onze school, iets dichter bij huis en zijn klaar voor
nieuwe uitdagingen. Wij vinden het als team ontzettend jammer en zullen hun inbreng, inzet, deskundigheid en vooral hun
gezelligheid zeker gaan missen!
Uiteraard wensen we ze heel veel succes, geluk en plezier met hun nieuwe baan!
Ook meester Erik Fokkelman gaat er weer een jaartje tussenuit.
Hij wil graag meer van de wereld zien en zal in het nieuwe schooljaar op reis gaan!
Wij hopen hem daarna weer terug te zien.

MEESTER MARTIJN – Met Meester Martijn gaat het met heel veel geduld en
doorzetten een klein beetje beter. Hij is inmiddels van het Erasmus MC verhuisd naar het
Aafje Zorghotel om hier verder te herstellen en revalideren.
De vele kaartjes en lieve woorden doen hem goed en hij is er dan ook erg blij mee.
Mocht u hem nog een hart onder de riem willen steken, is hier zijn nieuwe adres:
Aafje Zorghotel
Maasstadweg 2
3079 DZ Rotterdam
-Kamer 320 – M. Deleij
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