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Verlenging schoolsluiting
Premier Rutte heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat de lockdown langer zal duren voor Nederland,
t/m dinsdag 9 februari. De scholen zullen vooralsnog langer dicht blijven dan in eerste instantie
gepland. Helaas, maar dit nieuws zal voor de meeste mensen geen verrassing zijn. Voor het
basisonderwijs is men aan het bekijken of we mogelijk op maandag 25 januari weer open mogen.
We hopen daar volgende week meer over te horen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u
natuurlijk weer. Dit betekent voor nu dat we ook volgende week thuisonderwijs blijven verzorgen.
Dit vraagt heel veel van de leerlingen, van u als ouder en van ons team. We zullen het nog even langer
vol moeten houden met elkaar.
Online kennismaking
De afgelopen twee weken heb ik kennis gemaakt met het team, enkele ouders (MR) en het stafbureau
van Scholengroep Holland. Ook de komende weken zal in het teken staan van kennismaking. Zo wil ik
ook u en de kinderen graag ontmoeten. Aanstaande woensdag 20 januari 2021 om 19:00 uur wil ik
graag digitaal kennismaken met u en de kinderen. Ik vertel dan iets over mijzelf tijdens een TEAMS
vergadering. Ook kunt u vragen stellen in de chat. Wellicht komt deze dag of dit tijdstip niet voor
iedereen goed uit. Wij nemen deze hele vergadering op en delen deze in de nieuwsbrief volgende
week. Als u deelneemt aan deze vergadering dan kunt u dus in beeld komen en opgenomen worden,
wilt u dit niet, laat dan uw camera uit of kijk op een later moment de video terug. Ik kijk ernaar uit om
u volgende week digitaal te ontmoeten.
U kunt volgende week vanaf 18:45 uur inloggen via onderstaande link:
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
of kopieer onderstaande link in een internet browser (google chrome/edge/safari bijvoorbeeld)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmE0MjU3YmEtNGJjNS00ZWEyLThlMjctOTc0NjFlNjc5YmNi%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%222abae77f-0211-4517-b8b00108c5a31e4f%22%2c%22Oid%22%3a%22437cbb0a-d2dd-4263-91a9-80e03b4c4889%22%7d Om
19:00 uur begin ik met mijzelf voorstellen aan u.
Studiedag 1 februari 2021 komt te vervallen
Op maandag 1 februari stond een studiedag gepland. Wij hebben hier afgelopen week met het MT
over gesproken en hebben ook na signalen van u als ouders besloten om deze studiedag gewoon les te
geven. Wij hopen natuurlijk dat dit dan op school zal zijn, anders wordt er op deze dag digitaal les
gegeven door de meester of juf. Voor de overige studiedagen is afgesproken dat deze doorgaan, zodat
wij ons als team van ‘t Reigerbos ook blijven door ontwikkelen, in het belang van uw zoon/dochter.
CJG Webinar Kind en Media
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach een
webinar over kinderen en media voor ouders van kinderen van 9 tot en met 12 jaar.
Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief meer informatie.
Digitale-/telefonische inloop pedagoog
Op pagina 4 van deze nieuwsbrief meer informatie over de digitale-/telefonische inloop van de
pedagoog van Kwadraad.
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Teamleiders
Vanaf begin van dit schooljaar werken wij met teamleiders.
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt voor teamleden van hun bouw. Daarnaast zijn zij mede verantwoordelijk voor de
organisatie, beleid en de ontwikkeling van de school.
Karin Looman is de teamleider van de onderbouw (groep 1,2 en 3).
Martijn is de teamleider van de middenbouw (groep 4,5 en 6).
Robert is de teamleider van de bovenbouw (groep 7 en 8).
Mocht u vragen hebben over de schoolorganisatie dan kunt u bij een van de teamleiders terecht. Voor
overige vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Vanuit de MR
Geachte ouders/verzorgers,
Komend schooljaar zullen meerdere personen uit de oudergeleding aftreden als MR lid.
Dit betekent dat de Medezeggenschapsraad op zoek is naar een nieuwe leden.
De MR vertegenwoordigt leerkrachten en ouders en heeft een adviserende rol. Ook heeft de MR
instemmingsbevoegdheden bij bepaalde onderwerpen.
De vergaderingen van de MR zijn op een doordeweekse avond op school. Gedurende het jaar wordt er
ongeveer eens per twee maanden vergaderd.
Vindt u het leuk om de MR te ondersteunen, om mee te denken met vraagstukken die van belang zijn
voor de school, dan kunt een e-mail sturen voor vrijdag 5 februari naar MR@reigerbos.nl.
Ook voor vragen kunt u terecht via dit mailadres of bij één van de MR leden.
Als zich meerdere kandidaten melden, dan zullen er verkiezingen gehouden worden, waarbij iedere
kandidaat zich kort voorstelt (op papier met foto) waarna ouders kunnen stemmen.
Met vriendelijke groet,
Annemarieke den Heijer,
Voorzitter MR
Verrassingstas van de AfhaalBieb
Sinds half december is de AfhaalBieb geopend. Op werkdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur kunnen
gereserveerde boeken op worden gehaald. Vanaf 18 januari is het ook mogelijk om een verrassingstas
op te halen in de AfhaalBieb.
De verrassingstas is een leuke manier om kennis te maken met nieuwe genres en schrijvers, maar kan
ook uitkomst bieden wanneer kinderen het lastig vinden om een boek uit te kiezen, zeker nu dit online
moet gebeuren.
Bij het aanvragen van een verrassingstas kunnen kinderen aangeven voor welke leeftijd ze boeken
willen lezen en of ze bijvoorbeeld een prentenboek, AVI Start, B-boek of MLP-boek (Makkelijk Lezen
Plein) in het pakket willen ontvangen. Medewerkers van de bibliotheek zoeken vier leesboeken en
twee informatieve boeken uit.
De link naar het aanvraagformulier vindt u hier.
Nog geen lid van de bibliotheek? U kunt uw kind(eren) hier online inschrijven. Kinderen zijn tot hun
18e gratis lid van de Bibliotheek. Omdat we op ’t Reigerbos werken met Bibliotheek op school, hoeven
onze leerlingen geen inschrijfgeld (€3,60) te betalen.
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Alle kinderen zijn in beeld
Er is met alle leerlingen en/of ouders contact geweest, iedereen is in beeld.
We zien wel verschillen in hoeverre het thuiswerk ook echt gemaakt wordt. We snappen dat het
ontzettend lastig is om thuis te werken en ondertussen uw kind(eren) aan het werk te krijgen/houden.
We willen u zoveel mogelijk ontlasten en we willen u nogmaals erop wijzen dat de leerkrachten klaar
staan om u en uw kind te helpen. Het einde van de scholensluiting is hopelijk snel in zicht en het is écht
belangrijk dat de kinderen thuis verdergaan met de leerstof, hou vol!
Extra contactmoment groep 1/2
Helaas blijven de scholen nog even gesloten. Daarom willen de leerkrachten van de groepen 1 en 2
graag een extra contactmoment inplannen. Een aantal leerkrachten komt komende week even langs
bij de kinderen. De leerkracht zal buiten op gepaste afstand blijven en kan zo even een kort gesprekje
met ouder en kind voeren. Een aantal collega’s kiest liever voor telefonisch contact. Deze leerkrachten
gaan komende week 1x videobellen met groepjes kinderen. Daarnaast zullen zij contact opnemen met
de ouders via telefoon of videobellen. U wordt via Parro op de hoogte gehouden.
Begrijpend lezen en begrijpend luisteren
De school is dicht maar het team van 't Reigerbos zit niet stil. Afgelopen woensdagmiddag hebben wij
een vervolg gehad op onze studiemiddag begrijpend lezen/ luisteren. Tijdens deze bijeenkomst
hebben wij als team informatie gekregen over “close reading". Een manier van begrijpend lezen
waarbij gebruik gemaakt wordt van interessante, complexere teksten en prentenboeken. Kinderen
leren hoe ze zo'n tekst moeten aanpakken, zodat ze de tekst daadwerkelijk doorgronden en tot dieper
tekstbegrip komen. Close reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actievere lezers.

Juf Marja
Deze week is onze administratief medewerkster Marja 60 jaar geworden! Van harte gefeliciteerd!
Wij wensen haar nog vele, gezonde jaren toe op ’t Reigerbos!

Datum
1 februari
19 t/m 26 februari 2021

Tijd
hele dag

Activiteit
Geen studiedag, gewone schooldag op school of online
Voorjaarsvakantie
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Digitale - / telefonische inloop bij de pedagoog
Graag bied ik jullie de mogelijkheid om een afspraak met mij te
maken om te bellen / videobellen.
Nu iedereen, vanwege de lockdown weer thuis is, kan er veel op jou
en/of je kind afkomen. Wellicht heb je behoefte om even te sparren.
Ik ben beschikbaar voor een videogesprek/telefoongesprek op de
volgende momenten:
22 december
9-12 uur
7 januari
9-12 uur
8 januari
9-12 uur
14 januari
9-12 uur
15 januari
9-12 uur
Je kunt je hiervoor aanmelden via onderstaand emailadres. Ik neem
dan contact met je op, om een geschikt moment te kiezen.

l.kraaijveld@kwadraad.nl

l.kraaijveld@kwadraad.nl
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CJG Webinar Kind en Media

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach een webinar over
kinderen en media voor ouders van kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel veilig? Hoe lang mogen
kinderen eigenlijk spelen op hun telefoon of tablet? Wat past bij de leeftijd? Je
kunt je als ouder wel eens zorgen maken over het gebruik van beeldschermen
en online media door je kinderen.
Tijdens deze webinar bespreken we o.a. de ontwikkeling van het brein door (digitale) media, wat de kinderen leren
van online bezig zijn, hoe de kinderen online media gebruiken, de voor- en nadelen van het gebruik van
beeldschermen en online media door kinderen. Ook krijg je handvatten voor de opvoeding van je kind op het gebied
van beeldschermgebruik.
Deze webinar is speciaal voor ouders van kinderen van 9 t/m 12 jaar en vindt plaats (online) op 19 januari 2021, van
20.00-21.30 uur. Kosten: € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:

www.cjgcursus.nl

E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon:

088 254 23 84
@ cjgcursus
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