Mail ons

Facebook
Website
Schooljaar 2020 – 2021
Datum: vrijdag 8 januari 2021

Instagram

Van de directeur
Afgelopen maandag ben ik, Edward den Heeten, gestart op onze school. Deze week heb ik de eerste
kennismakingsgesprekken gevoerd met een deel van het team. Ook heb ik de eerste kinderen al gezien
van onze school, tijdens de noodopvang. Het is natuurlijk een bijzondere kennismaking in deze periode
met onze school. Wij wachten dinsdag de persconferentie af, mocht de lockdown verlengd worden,
dan wil ik graag digitaal kennis met u maken. Ik kom hier in de volgende nieuwsbrief op terug.
Aankomende week maak ik ook kennis met de MR, wij hebben dan meteen onze eerste vergadering
samen.
Communicatie
U kunt via Parro de leerkracht van uw zoon/dochter benaderen.
Wij zijn bereikbaar van 8:30 – 16:30 uur via Parro (op woensdag tot 12:30 uur).
Wij proberen dan zo spoedig mogelijk te reageren op het bericht.
Dit doen wij in ieder geval op dezelfde schooldag.
Het kan soms voorkomen dat dit wat langer duurt, de leerkrachten geven instructies
aan kleine groepjes, nemen video’s op, bereiden tussendoor ook de lessen voor en
ondersteunen bij de noodopvang. Bedankt voor uw begrip.
Noodopvang
Sinds deze week blijkt dat er een (te) groot beroep gedaan wordt op de noodopvang.
Momenteel komen er twee keer zoveel kinderen naar de noodopvang dan tijdens de vorige lockdown.
Wij benadrukken nogmaals dat noodopvang slechts bedoeld is als opvang als er geen andere
mogelijkheid is. Als maatschappij - in dit geval u als ouders en wij als school - willen wij gezamenlijk het
hoofd bieden aan deze crisissituatie; daar gaat het nu om.
Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om noodopvang te realiseren maar ook door
daarbij te voorkomen dat onze leerkrachten onnodig zwaar belast worden.
Gelukkig zijn verreweg de meeste ouders deze mening ook toegedaan en wordt eerst gezocht naar een
oplossing in de privé-omgeving.
Alleen door over en weer goed rekening met elkaar te houden zullen wij er immers in slagen om
noodopvang te bieden aan de kinderen voor wie dat echt nodig is, ook aan de kwetsbare kinderen van
wie de ouders mogelijk minder vooraan staan.
Ik ben ervan overtuigd dat we op deze wijze recht doen aan de verschillende belangen en een sterke
maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Ik dank alle ouders en verzorgers die zich met ons
inspannen om te zorgen dat de noodopvang goed toegankelijk blijft voor ieder kind dat dit echt nodig
heeft.
De ouderraad is op zoek naar een nieuwe penningmeester!
Omdat onze penningmeester na 4 jaar het stokje wil overdragen, is de
Ouderraad op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wij zoeken een
betrokken ouder die affiniteit heeft met geldzaken en financiële
administratie. Ook vind je het leuk om mee te denken en te beslissen
over alle activiteiten die de Ouderraad organiseert en/of waar zij
financieel aan bijdraagt.
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De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële communicatie en het innen van de
ouderbijdrage, beheert de uitgaven en stelt jaarlijks de begroting op. De Ouderraad vergadert zo'n
8 keer per jaar. De huidige penningmeester zal de administratie over het lopende schooljaar afronden
en alles goed overdragen. Het zou prettig zijn als de nieuwe penningmeester al dit schooljaar meekijkt.
Mocht je meer informatie willen over de functie van OR-penningmeester, of je voor deze functie willen
aanmelden, stuur dan een mailtje aan ouderraad@reigerbos.nl .
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
PS Mocht je interesse hebben om actief lid te worden van de Ouderraad maar geen penningmeester
willen worden, dan nodigen we je ook van harte uit om je interesse kenbaar te maken op
bovengenoemde e-mailadres. Wij kunnen altijd extra hulp gebruiken!

Thuisonderwijs
Wij zijn deze week begonnen met thuisonderwijs.
Het thuisonderwijs houdt het volgende in:
- Videobellen groep 1-2: 1 keer per week door de leerkracht met kleine groepjes
- Videobellen groep 3-8: 2 keer per week door de leerkracht in groepjes van 4 – 6 leerlingen
- Groep 4 t/m 8 belt ook minimaal 2x per week met de hele klas. Zodat kinderen elkaar en de
leerkracht weer even zien. Wilt u dit rooster goed in de gaten houden, zodat uw zoon/dochter
dit niet mist?
- Instructiefilmpjes in alle groepen op de verschillende vakken (schrijven, rekenen, taal, spelling,
lezen en wereldoriëntatie)
- Begeleiding via Hangouts / chat van Google Classroom
Omdat iedere leerkracht een andere persoon is, kunnen er verschillen ontstaan in aanpak,
communicatie en afspraken. Dit calculeren we in – leerkrachten zijn immers geen robots, maar
autonome personen die eigen keuzes maken. Binnen afgesproken kaders, natuurlijk. In de basis willen
we dat het voor alle groepen vergelijkbaar is. Daarom hanteren bovenstaande punten als
minimumnorm, als kader voor de verwachtingen.
In tegenstelling tot de vorige lockdown wordt er deze periode ook nieuwe leerstof aangeboden, als dit
in de planning aan de orde komt.
Wat goed om te zien dat wij samen met u aan de slag zijn gegaan om het thuisonderwijs zo goed
mogelijk vorm te geven. Samen komen wij deze crisis door! Als u hulp of ondersteuning nodig heeft,
dan kunt u de leerkrachten altijd even een bericht sturen via Parro.
Cursus begrijpend lezen
Ondanks dat wij in lockdown zitten blijven wij ons als team verder ontwikkelen. Aanstaande
woensdagmiddag is de volgende online training op het gebied van begrijpend lezen en begrijpend
luisteren voor het hele team.

Juf Marleen
Deze week is juf Marleen weer begonnen, na haar verlof.
Welkom terug!
Juf Evelien van Leeuwen
Ook is vanaf maandag juf Evelien weer op school aanwezig, zij is terug van haar verlof.
Juf Evelien start straks de instroomgroep. Fijn dat ze er weer is.
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Meester Sander
In de kerstvakantie is meester Sander vader geworden van Mats.
De komende 6 weken is hij afwezig en wordt hij vervangen door juf Lucia.

Datum
1 februari 2021
19 t/m 26 februari 2021

Tijd
hele dag

Activiteit
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
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