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Waar staan wij nu?
Afgelopen weken hebben de leerkrachten bijna allemaal de ouders gesproken over de ontwikkeling
van hun kind. U bent weer op de hoogte. Woensdag 14 april jl. zijn er twee belangrijke rapporten
gepubliceerd. Het eerste rapport Staat van het Onderwijs 2021 is gemaakt door de onderwijsinspectie
over het onderwijs in Nederland. Daarnaast heeft de organisatie Ouders & Onderwijs ook een
onderzoek gedaan en dat presenteren zij in de Staat van de Ouder 2021.
Staat van het Onderwijs 2021
“Benut crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren
Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het
onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen
door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het
Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de
aangekondigde reparatie een renovatie.” Bron: Onderwijsinspectie
Lees het hele nieuwsbericht hier.
Het volledige rapport Staat van het Onderwijs 2021 kunt u hier downloaden.
Staat van de Ouder 2021
Net als in 2019 werd een breed onderzoek uitgevoerd onder ouders over actuele thema’s in het
onderwijs. Ouders delen hun ervaringen en mening over bijvoorbeeld de relatie die zij met school
hebben, de kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en medezeggenschap. Extra aandacht is er dit
jaar voor de klassengrootte en de invloed van corona. U leest het allemaal in de vijfde editie van de
Staat van de Ouder. Bron: ouders en onderwijs
Bekijk de staat van de ouder online.
Het volledige rapport Staat van de Ouder kunt u hier downloaden.
Koningsspelen op vrijdag 23 april
Dit jaar mogen we weer de Koningsspelen vieren!
De Koningsspelen vinden op school en
in Swanla plaats. Met de eigen groep zullen de
kinderen een leuke dag met activiteiten in de
klas hebben. Daarbij krijgen de groepen 1 t/m
3 een activiteit in het speellokaal. Voor de groepen
4 t/m 8 zijn er activiteiten in Swanla.
De groepen 1 t/m 7 starten en eindigen deze
dag op school zoals gebruikelijk. De groepen
8 starten in Swanla en zijn vanaf 8.30
uur welkom. Ze eindigen de dag in de klas.
Wilt u alstublieft uw kind helpen
herinneren gymschoenen en gymkleding mee te
nemen. Wij zouden het heel leuk vinden als alle
kinderen in het rood/wit/blauw/oranje naar school
komen. Wij hebben er zin in !
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Samen een kopje koffie of thee doen?
Als directeur mis ik het contact met u als
ouders/verzorgers op het schoolplein en in de school.
Bovenstaande documenten geven een mooie
aanleiding om over onderwijs met elkaar in gesprek te
gaan. Welke vragen leven er bij u na het lezen van
deze documenten? Welke tips of tops wilt u met mij
delen? Kortom tijd voor een heerlijk kopje koffie of
thee vanaf uw bank met mij.
Datum: woensdag 21 april 2021
Tijd: 20:00 uur (Klik op deze link iets voor 20:00 uur.)

Vanuit de MR
Op dinsdag 16 maart is er een MR-vergadering geweest. De volgende onderwerpen zijn besproken:
· De begroting, aanvraag RIE, huishoudelijk reglement en het identiteitsdocument.
· Er is gesproken over de stand van zaken t.a.v. de huisvesting in het Koningskwartier. Hier zal het
schooljaar 2021-2022 een kleutergroep worden gestart en een groep 7 en twee groepen 8.
· Het thuisonderwijs in coronatijd is geëvalueerd d.m.v. het bespreken van een presentatie van de
uitkomsten van de ouderenquête.
· En er is gesproken over de voortgang en inning van de vrijwillige bijdrage van het continurooster.
Donderdag 29 april staat de volgende vergadering voor de MR ingepland. Onderstaande agendapunten
zullen aan bod komen.
1. Werkverdelingsplan doornemen
2. Ontruimingsplan
3. Koningskwartier
3. Vakantierooster 2021-2022
4. Jaarplan van ’t Reigerbos
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar info@reigerbos.nl.
Kleutergroep op ’t Reigerbos Koningskwartier
Volgend schooljaar starten
wij op locatie
Koningskwartier met een
kleutergroep.
Is uw zoon/dochter
geboren na 1 januari 2017
dan kunt u nu inschrijven. Is
uw zoon/dochter al gestart
in de instroomgroep op ’t
Reigerbos Zaagmolenpad
en wilt u na de
zomervakantie overstappen
naar ’t Reigerbos
Koningskwartier, dan is dat
natuurlijk mogelijk.
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Wij ontvangen ook graag andere kleuters uit Koningskwartier op onze school van bijvoorbeeld uw
buren, laat het ze gerust weten. Mocht uw kind nog geen vier zijn, maar wilt u alvast een plekje op
deze locatie reserveren, dan kunt u uw kind alvast inschrijven. Wij zijn blij dat we daar openbaar
onderwijs kunnen gaan aanbieden voor groep 1. Zo groeien wij over enkele jaren toe naar een volledig
aanbod van groep 1 t/m 8 op ’t Reigerbos locatie Koningskwartier. U kunt aanmelden door ons een
mail te sturen info@reigerbos.nl. Wij nodigen u dan uit voor een intake op het hoofdgebouw, daar
kunnen wij u laten zien hoe ons kleuteronderwijs er op dit moment uitziet. In de zomervakantie wordt
er een prachtig nieuw kleuterlokaal ingericht op ’t Reigerbos locatie Koningskwartier, zodat kleuters
vanuit de wijk Koningskwartier na de zomervakantie daar kunnen starten.
Enkele vragen/antwoorden die gesteld zijn:
1. Wordt er ook VSO/BSO aangeboden op deze locatie vanaf komend schooljaar?
Ja, mits de coronamaatregelen dat niet verbieden, zoals nu het geval is.
2. Ik heb ook nog een zoon/dochter in een hogere groep zitten op Zaagmolenpad, hoe doe ik
dat met halen en brengen? Ik kan niet op beide locaties tegelijk zijn.
Wij zullen onze aanvangstijd aanpassen op Koningskwartier.
3. Wat is de kans dat er meerdere groepen worden gestart op Koningskwartier komende jaren?
Op dit moment starten wij volgend schooljaar groep 1. Daarnaast bieden wij één groep 7 en
twee groepen 8 onderwijs aan op deze locatie komend schooljaar. Ons uitgangspunt is dat wij
zo snel als mogelijk (ook financieel gezien) voor alle kinderen hier onderwijs kunnen gaan
verzorgen voor groep 1 t/m 8.

Bericht van juf Evita
“Maandagmiddag is onze zoon geboren: Jaydiën Christiaan Florencio Pisas.
Alles gaat goed met ons & we zijn lekker met elkaar aan het genieten.”
Gefeliciteerd! Wij wensen haar nog een hele fijne tijd toe met elkaar.
Na de zomervakantie komt juf Evita weer op school.
Juf Monique
Na de zomervakantie start juf Monique op onze school als IB-er op locatie Koningskwartier. Wij hebben
deze week de sollicitatieprocedure afgerond. Juf Monique is een ervaren IB-er en werkt momenteel in
Curaçao op een grote basisschool als IB-er. In de zomervakantie komt zij naar Nederland. Wij kijken uit
naar haar komst. Zij gaat juf Patricia vervangen, die na de meivakantie voor drie dagen in de week op
een andere school gaat starten. Daarnaast blijft juf Patricia de leerkracht van groep 8 op de donderdag
en vrijdag tot de zomervakantie.

Datum
27-4-2021
1 t/m 16 mei

Tijd

Activiteit
Koningsdag (alle kinderen vrij)
Meivakantie
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Opvoeden is leuk
maar soms ook lastig

April 2021, luister je wel?
“Ons kind luistert niet”, hoor ik veel ouders zeggen. “Ook is hij zo snel boos, we kunnen hem dan niet meer
bereiken.”
Achter boosheid zit vaak een ander gevoel. Als ik doorvraag vertellen de ouders, soms lachend, dat hun kind klaagt
dat de ouders niet luisteren.
Helpt het tegen boosheid als kinderen weten dat we naar hen luisteren? Dat ze weten dat we begrijpen wat hen
dwars zit? Voor grote en kleine mensen geldt dat je alleen maar dringender je boodschap probeert over te brengen,
als je het gevoel hebt niet begrepen te worden. Dan word je soms héél boos.
Als je hoort dat je begrepen wordt, gaat de angel uit je boosheid. “Niet altijd zo zeuren! Iedereen eet gewoon zijn
bord leeg”. Óf: “Ja, je houdt niet zo van spinazie, hè?” als je kind weer klaagt over wat de pot schaft. Welke reactie
zou het voor jou gemakkelijker maken te accepteren dat het vandaag met lange tanden eten wordt?
Luisteren naar de boosheid van je kind betekent niet dat het altijd zijn zin krijgt. En het is niet de volledige oplossing.
Maar wel een waardevolle start.
Op de website van How2talk2kids staan informatieve filmpjes over deze manier van communiceren.
Voor vragen over opvoeden kunt je terecht bij Liesbeth Kraaijveld, Pedagoog bij Kwadraad
l.kraaijveld@kwadraad.nl
0800-9004000
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