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Kennismaking
Deze week zijn alle groepen dan ook daadwerkelijk gestart
met fysiek onderwijs. Wij hadden maandag te maken met
code oranje, waardoor het voor sommige kinderen nog
een dag langer duurde voordat ze naar school mochten.
Gelukkig waren wij dinsdag weer compleet. Op maandag,
dinsdag en woensdag heb ik alle groepen bezocht. Tijdens
deze kennismaking hebben kinderen mooie vragen aan mij
gesteld. Het was fijn om kennis te maken met uw
zoon/dochter. Goed om te zien dat bijna alle kinderen
weer op school zijn. Ook op het schoolplein verliep het
goed, fijn dat wij ons samen aan de regels houden. Ook
voor komende week, verlaat het schoolplein als je je
zoon/dochter brengt zo snel mogelijk in de juiste richting.
Vorige week heb ik de plattegronden toegevoegd aan de
extra nieuwsbrief, verderop in deze nieuwsbrief staan ze
nog een keer. Bedankt voor uw medewerking.
CompliMENTOS

De kinderen kregen namens het team van ‘t Reigerbos de
complimentos met een rolletje mentos voor hun inzet tijdens
de thuiswerkperiode.

Uw mening
Een tweede lockdown periode heeft veel van u gevraagd.
U bent opeens weer juf of meester geworden thuis.
Wij begrijpen goed dat dit soms lastig kon zijn.
Ons thuisonderwijs hebben wij zo goed mogelijk proberen te doen, samen met u. Wij willen graag
weten hoe u de afgelopen thuisonderwijs periode heeft ervaren. Welke complimenten of
aanbevelingen heeft u voor ons? U heeft inmiddels een link ontvangen voor de enquête. Fijn als u die
invult, dan kunnen wij ons protocol daarop aanpassen. Alvast bedankt voor uw inbreng om samen ’t
Reigerbos thuisonderwijs nog beter vorm te kunnen geven. Voor als u de link gemist heeft, hier is hij
nog een keer: https://obsreigerbos.nl/enquete
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Factuur continurooster overblijfkosten
U heeft een factuur ontvangen voor de vrijwillige bijdrage voor het continurooster. Een aantal ouders
heeft deze al betaald, waarvoor dank! Wellicht bent u hier nog niet aan toe gekomen.
Fijn als u deze vrijwillige bijdrage alsnog wilt betalen.
Penningmeester gezocht!
Bent u goed met cijfers, houdt u van organiseren en wilt u als ouder betrokken worden bij de OR dan
zoeken wij u! 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 u meer informatie willen over de functie van OR-penningmeester, of u voor deze
functie willen aanmelden, stuur dan een mailtje naar or@reigerbos.nl
Activiteitenaanbod in voorjaarsvakantie
Aangepast BRAinS programma voorjaar 2021
Aanmelden vanaf 1 maart via https://welzijnzuidplas.nl/inschrijven-brains/

Portfolio’s
In de schoolkalender op de website van ’t Reigerbos staat dat de kinderen op donderdag 18 februari
hun portfolio ontvangen. U zult begrijpen dat we dit helaas moeten doorschuiven naar een later
moment. Volgende week delen wij hier meer informatie over.
Juf Anne
Het gaat steeds iets beter met juf Anne, vanaf deze week gaat ze meedraaien in de onderbouw op de
donderdag en vrijdag. Wij wensen haar veel succes met het verder opbouwen en straks met het
afronden van haar studie.
Datum
Vrijdag 19-2-2021
t/m
vrijdag 26-2-2021

Tijd

Activiteit
Voorjaarsvakantie

Looproutes ouders/verzorgers groep 1/2
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Looproute ingang Zaagmolenpad (onderbouwplein) (groep 1/2 A, 1/2B, 1/2 F)

U brengt uw kind tot de streep, uw zoon/dochter loopt daarna zelf naar binnen toe. U vervolgt uw route naar
links, u verlaat het schoolplein op de Lente.

Wilt u daarna snel de omgeving van de school verlaten, zodat wij 1,5 meter kunnen blijven garanderen?
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Looproute ingang De Lente (bovenbouwplein) (groep 1/2 D, 1/2E, 1/2 G)

U brengt uw kind tot de streep, uw zoon/dochter loopt daarna zelf naar binnen toe. U vervolgt uw route naar
recht, u verlaat het schoolplein weer op de Lente.

Wilt u daarna snel de omgeving van de school verlaten, zodat wij 1,5 meter kunnen blijven garanderen?
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Online CJG-bijeenkomst ‘Samengestelde gezinnen’

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 09 maart 2021 een themabijeenkomst over
samengestelde gezinnen voor ouders die met hun kinderen een samengesteld gezin vormen of gaan vormen.

Tijdens de bijeenkomst krijg je van Margarita Bernal,
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden informatie over het
vinden van je weg in de uitdagende en bijzondere situatie van een
samengesteld gezin. Ze legt uit wat de fases van een samengesteld
gezin zijn, je rol binnen het gezin, hoe je het beste om kan gaan met je
stiefkinderen, met je ex-partners en hoe je elkaar als partners kan
steunen.
Heb je een samengesteld gezin of ga je een samengesteld gezin
vormen en wil je verbetering in de wijze waarop het gezin functioneert?
Kom naar de bijeenkomst. Als je zonder partner wilt komen, dan ben je
ook van harte welkom. Het heeft wel een groter effect als je samen
komt.
Datum:

Dinsdag 09 maart 2021

Tijd:

19.30 - 21.30 uur

Locatie:

Online via Zoom

Kosten:

Geen

Wil je meedoen?
Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link.

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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