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Trots!
Wat ben ik trots op al onze teamleden die dagelijks zo enthousiast aan de slag gaan met alle kinderen.
Ze maken video’s, werken in kleine groepjes met de kinderen en natuurlijk gaan ze ook met de hele
groep online. Daarnaast zorgen de leerkrachten ook voor de noodopvang voor die kinderen die deze
opvang echt nodig hebben, zodat die ouders belangrijk werk kunnen doen in de vitale sectoren. Naast
leren is bewegen erg belangrijk, Chris zorgt voor voldoende uitdaging op dat gebied!
Daarnaast ben ik ook erg trots op u, die naast andere verplichtingen enorm uw best doet om
thuisonderwijs vorm te geven. Wij vragen veel van u, wees ook mild naar uzelf en naar elkaar, het lukt
niet altijd, onze teamleden hebben daar alle begrip voor. Wilt u hierover eens met de leerkracht
praten? Neem gerust contact met ons op. U kunt dit het beste doen via Parro.
Kosten continurooster
Enkele weken geleden heb ik ook kennis gemaakt met de coördinatoren van de overblijf. Tijdens die
bespreking hebben wij alle kosten voor het huidige continurooster goed in kaart gebracht.
De afgelopen week heb ik dit ook besproken met de oudergeleding van de MR. Tijdens die bespreking
is naar voren gekomen dat het bedrag wat eerder is genoemd van 50 euro per kind per jaar niet
genoeg is om alle kosten te dekken. Ter vergelijking, voordat het continurooster werd ingevoerd waren
ouders die gebruik maakten van de overblijf 50 euro per kind/per dag kwijt voor een heel schooljaar.
Wat inhoudt dat ouders in de oude situatie, mocht hun kind 4 dagen gebruik maken van de overblijf,
200 euro per kind per schooljaar betaalde.
Doordat de overblijf nu korter is tussen de middag, willen wij u een vrijwillige bijdrage van 60 euro
in rekening brengen per kind per schooljaar. Door de lockdown periode gedurende dit schooljaar
kunnen wij de voorgestelde 50 euro die in december is genoemd aanhouden. Wij vragen dus per
schooljaar 60 euro per kind per jaar, maar u ontvangt dit jaar 10 euro korting voor alle lockdown
perioden die dit schooljaar plaatsvinden. Zonder uw bijdrage zullen wij onderwijsgeld moeten
gebruiken om de overblijf te betalen, dit gaat ten koste van bijvoorbeeld de aanschaf van lesmateriaal.
Dat zou zonde zijn! Wij zullen u voor de voorjaarsvakantie de factuur toesturen.
Met ingang van volgend schooljaar versturen wij twee facturen, de eerste in september en de
volgende in januari, beide facturen bedragen dan 30 euro per kind, per half schooljaar.
Mocht u het bedrag niet kunnen betalen, neemt u dan contact op met de directie.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact met mij opnemen.
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 ouderraad@reigerbos.nl
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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 vindt.
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
Ommetje Challenge
Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor uw fysieke en mentale gezondheid. Hoe fijn is het om
als gezin even afstand te nemen van het thuisonderwijs?
De app ‘Ommetje’ van de @hersenstichting gemaakt samen met @erikscherder nodigt mensen uit om
mee te doen aan een wandelcompetitie. Hierdoor kan u op een leuke manier samen wandelen, zonder
dat u op dezelfde locatie bent. Obs ‘t Reigerbos hoopt met deze challenge leerlingen en ouders te
motiveren om dagelijks een ommetje te maken van 20 minuten. Doen jullie mee met deze leuke
challenge van meester Chris en juf Eline?! Deze challenge duurt een maand lang. Let’s go!
Bekijk snel het filmpje van meester Chris op classroom!
Meer informatie: https://www.instagram.com/p/CKj3eMAs5ch/

Thuisonderwijs
Hopelijk gaan wij volgende week onze laatste week in van thuisonderwijs. Dit zal komende week
duidelijk worden. Wij hebben alle kinderen in beeld en ze doen heel erg hun best!
Tips van de bibliotheek
Op de laatste twee bladzijden van deze nieuwsbrief informatie over leuke boeken voor alle kinderen.

Robert is vader geworden!
Op donderdagochtend 21 januari om 5:28 uur is Huub geboren.
Ze maken het goed en zijn nu lekker samen aan het genieten.
Wij wensen het hele gezin een hele mooie toekomst toe!

Datum
1 februari
19 t/m 26 februari 2021

Tijd
hele dag

Activiteit
Geen studiedag, gewone schooldag online
Voorjaarsvakantie
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