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Digitale kennismaking
Afgelopen woensdagavond heb ik kennis kunnen maken via TEAMS met u en uw kinderen. Ik heb van
deze kennismaking een video gemaakt. Mocht u niet aanwezig zijn geweest, dan weet u na het kijken
van deze video meer over mij als directeur.
https://scholengroepholland.sharepoint.com/:v:/t/reigerbos/ES0pUDhTYINErKbGUp8divMB8bDJGdVg
heEKULgNWKE7nw?e=L7Jh5I
Hoe geven wij de noodopvang vorm?
In de afgelopen weken hebben wij vragen gekregen van u als ouders over hoe wij de noodopvang op
school organiseren. Wij hebben hieronder dit puntsgewijs opgeschreven:
• Er wordt geen onderwijs gegeven.
• De kinderen volgen de online lessen en bijeenkomsten net als hun klasgenootjes die thuis
zitten.
• Kinderen kunnen vragen stellen en hulp vragen.
• Het werk wordt niet exact gecontroleerd.
• De kinderen worden gestimuleerd tot werken.
• De leerkrachten van groep 1 en 2 begeleiden de kinderen bij de noodopvang. De andere
leerkrachten videobellen dagelijks verschillende keren met groepjes kinderen, beantwoorden
vragen van kinderen en ouders en bereiden hun lessen voor die in classroom terug te vinden
zijn.
De noodopvang is voor ouders met een vitaal beroep en die geen andere opvang kunnen regelen.
Penningmeester gezocht!
Ben jij goed met cijfers, hou je van organiseren en wil je als ouder betrokken worden bij de OR dan
zoeken wij jou! De ouderraad is op zoek naar een nieuwe penningmeester.
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. Mocht je meer informatie willen over de functie van OR-penningmeester, of je voor deze
functie willen aanmelden, stuur dan een mailtje naar ouderraad@reigerbos.nl
Samenvatting MR vergadering 13-1-2021
GMR komt binnenkort met de notulen waarin de financiële situatie van de school beschreven staat. Is
een agendapunt voor de volgende MR vergadering.
Er is een visitatie geweest m.b.t. de financiën, verslag volgt. Hierin kwam naar voren dat de financiën
nu stabiel lijken.
Corona update: Noodopvang zit redelijk vol (dit is al eerder vermeld in de nieuwsbrief). De
leerkrachten krijgen positieve reacties over het thuisonderwijs. Protocol wat ook eerder gedeeld is,
wordt goed ingezet. Leerkrachten ervaren het protocol als positief: er is meer contact en interactie
met leerlingen.
Oproep voor nieuwe MR leden is gedaan in vorige nieuwsbrief, net als het nieuws over studiedagen en
inzet teamleiders.
Gehele notulen is op te vragen via MR@reigerbos.nl
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Webinars CJG en digitaal/telefonisch inloopspreekuur pedagoog
Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief staat een uitnodiging van het CJG voor online webinars en
ook de pedagoog van Kwadraad nodigt u uit voor een digitaal/telefonisch spreekuur.
Bericht van de overblijf
Ook wij hopen 8 februari weer aan de slag te kunnen als overblijf .
Hiervoor hebben wij een vast team van vrijwilligers die de overblijf doen.
Zoals u ongetwijfeld thuis ook zult hebben ervaren is de spanningsboog van alle kinderen anders, dit is
tijdens de overblijf niet anders.
Wij zijn een team van vrijwilligers en geen professionals, wij doen ons uiterste best om de overblijf
rustig te laten verlopen.Mocht er zich iets voordoen tijdens de overblijf kunt u contact opnemen met
de leerkracht en deze zal met ons contact opnemen.
We zijn echter nog op zoek naar reserve vrijwilligers.
Dus mocht U als reserve vrijwilliger zich aan willen melden dan kan dit via de mail:
overblijf@reigerbos.nl of via de WhatsApp: 06-10388965.
U kunt dan eerst een keer meelopen om te kijken of u het leuk vind.
Wij kijken er naar uit om de kinderen 8 februari weer te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
De coördinatoren van de overblijf,
Anita en Esther

Thuisonderwijs
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst kreeg ik een vraag over het lesaanbod tijdens het
thuisonderwijs. Wij richten ons met name tijdens het thuisonderwijs op de basisvakken, zoals rekenen,
taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Daarnaast wordt er iedere week één zaakvak
aangeboden. Dit kan Naut, Meander of Brandaan zijn. Ook hier geldt weer dat niet alle leerkrachten
hetzelfde zijn, dus het aanbod kan gevarieerder zijn, maar dit is wat zij in ieder geval aanbieden.
Tips activiteiten voor thuis
De Rolf Groep (onderwijsmiddelenleverancier) ontwikkelt veel middelen om kinderen thuis op een
educatieve manier te vermaken tijdens deze Corona crisis. Zij willen u als ouders inspireren met deze
activiteiten? Via onderstaande link hebben ze een overzicht gemaakt waarin je de activiteiten terug
vindt per leeftijdscategorie.
Klik hier!

Datum
1 februari
19 t/m 26 februari 2021

Tijd
hele dag

Activiteit
Geen studiedag, gewone schooldag online
Voorjaarsvakantie
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Uitnodiging Webinars CJG
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Digitale- / telefonische inloop bij de pedagoog

Emailadres: l.kraaijveld@kwadraad.nl
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