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Communicatie
Afgelopen week heb ik met een aantal ouders contact gehad. Deze communicatie ging over het later
openen van de school op maandag in verband met het weeralarm dat het KNMI had afgegeven. Ik
begrijp heel goed dat dit erg lastig voor u was. Bedankt voor de argumenten die u tijdens deze
gesprekken heeft aangedragen, zodat ik dit bij een volgende keer kan meenemen bij onze beslissing.
Daarnaast enorm fijn dat u weer op korte termijn iets had kunnen regelen, bedankt daarvoor.
Vragenlijst thuisonderwijs
Vanmorgen hebben wij de uitslag van de vragenlijst over het thuisonderwijs besproken in het team.
Wij gaan met deze input aan de slag om ons protocol op sommige onderdelen aan te passen.
Fijn dat u de moeite heeft genomen om deze vragenlijst in te vullen, zo bouwen wij samen verder aan
goed onderwijs op ’t Reigerbos, zowel fysiek als op afstand.
Mondneusmasker groep 7/8
Leerlingen van groep 7 en 8 worden dringend verzocht een mondneusmasker te dragen bij het
verplaatsen door het schoolgebouw. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen op hun eigen
plek in de klas zitten. Dit staat ook in het protocol waar hierboven naar verwezen is. Leerlingen zorgen
zelf voor een geschikt mondneusmasker.
Groep 7 vanuit een andere ingang naar binnen en naar buiten.
Om te zorgen dat kinderen elkaar in de gangen zo min mogelijk tegen komen, hebben wij in overleg
met de andere school besloten de kinderen van groep 7 vanaf 1 maart weer via de hoofdingang naar
binnen en naar buiten te laten gaan. De eerste twee dagen zullen leerkrachten de looproute in de
gaten houden en sturen totdat dit niet meer nodig is. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw kind hierop te
willen wijzen. Alvast bedankt voor de hulp!

Rode lijn is de looproute vanaf de fietsenstalling tot aan de ingang.
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Gym groepen 7-8 na de voorjaarsvakantie
Per 1 maart worden de gymdagen van groep 7 en 8 omgedraaid om de lestijd in de gymzaal aan de
Nederveenlaan eerlijk te verdelen in de bovenbouw. De dinsdagen blijven ongewijzigd, de donderdag
en vrijdag worden gewisseld.
De nieuwe gymtijden zijn als volgt na de vakantie:
Donderdag (gymzaal Nederveenlaan)
12.45u-13.35u groep 7B
13.35u-14.25u groep 7A
Vrijdag (gymzaal Swanla)
8.30u-9.10u groep 8A
9.10u-9.50u groep 8B

Portfolio
De inhoud van het portfolio wordt anders dan u van ons gewend bent.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw portfolio.
Alle leerlingen worden door ons goed geobserveerd. Dit doen wij aan de hand van Bososkaarten
volgens vijf ontwikkelingsgebieden. In het portfolio dat u gaat krijgen zult u een document vinden
waarin per ontwikkelingsgebied staat beschreven hoever uw kind in zijn/haar ontwikkeling is op dit
moment. Voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 geldt dat er geen rapport met cijfers in het
portfolio komt. Om u wel een beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind, schrijven de
leerkrachten een stukje voor in deze map. Ook wordt er een overzicht in gedaan met daarop de
resultaten van de Cito-afname. De Citotoetsen vinden na de voorjaarsvakantie plaats.
De datum waarop de portfolio's meegegeven worden met de kinderen geven wij zo spoedig mogelijk
door.
Terugbrengen spullen
We missen nog steeds van een aantal kinderen schoolspullen (Boeken / schriften) en chromebooks.
Zou u zo snel mogelijk eventuele spullen die nog thuis liggen mee willen geven naar school? Deze
spullen hebben wij echt nodig.

Nationale Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag was de tweede bibliotheekronde
van de Nationale Voorleeswedstrijd. In verband met
corona hebben alle deelnemers online hun
voorleestalent moeten laten zien. Onze schoolkampioen,
Tess Duiverman (groep 7b), las voor uit het spannende
boek 'De ondergrondse Rembrandt'. Helaas ging een
ander er met de winst vandoor. Wij zijn in ieder geval
trots op onze Tess!
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Afscheid juf Linda Vuijk
Gisteren was de laatste dag van juf Linda samen met de kinderen van groep 1/2E.
Na 40 jaar lesgegeven te hebben in het onderwijs kijkt zijn met trots terug op haar loopbaan.
Ze heeft aan het begin van haar loopbaan op onze school gewerkt en ze sluit ook haar carrière af op
onze school, de cirkel is rond. Wij bedanken haar enorm voor haar inzet en betrokkenheid bij ’t
Reigerbos. Helaas kunnen wij dit door alle beperkingen maar minimaal doen op dit moment. Toch
hebben wij haar gistermiddag goed in het zonnetje gezet en heeft ze een mooi cadeau gekregen van de
school.
Welkom op ’t Reigerbos!
Juf Kelly
Donderdag is juf Kelly begonnen ter vervanging van het verlof van juf Marleen op de donderdag en
vrijdag in groep 4b.
Juf Saskia
Vanaf 1 maart gaat juf Saskia samen met juf Annemarieke groep 3a lesgeven tot aan de zomervakantie.
Heel veel succes en plezier samen in deze groep. Juf Evita is met zwangerschapsverlof gegaan. Zij komt
na de zomervakantie weer terug op ’t Reigerbos.
Juf Charissa
Na de vakantie start juf Charissa in groep 1/2e ter vervanging van juf Linda die met pensioen is gegaan.
Wij wensen haar veel plezier in groep 1/2e samen met juf Irene. Daarnaast zal zij ook één dag in de
twee weken groepjes leerlingen gaan ondersteunen.

Datum
Vrijdag 19-2-2021 t/m
vrijdag 26-2-2021
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