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Sinterklaasfeest
Gelukkig hebben wij vanmorgen de Sint weer kunnen
ontvangen op onze school. Ook zijn er weer vele mooie
surprises gemaakt, daar is weer veel energie in gestopt door
de kinderen (en misschien ook wel met hulp van u). Mooi om
te zien hoe de kinderen genieten van de gedichten, surprises
en de komst van Sint en zijn Pieten vandaag op onze school.
Te Koop!
Wij hebben nieuwe kasten in de bibliotheek, deze
prentenboekenbakken zijn over. Er zit een verstelbare bodem
in. Wilt u er één voor thuis? Voor 5 euro per bak kunt u ze
komende week ophalen. De opbrengst besteden wij dan
weer aan voorleesboeken. Stuur juf Marja even een mailtje
(administratie@reigerbos.nl), dan plant zij een ophaalmoment in. Wij hebben in totaal 3 bakken, wie
het eerst komt…
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Kerst
Vanaf volgende week gaan we ons weer bezighouden met de kerstperiode.
Dit jaar willen we geld inzamelen voor een goed doel: Project Glimlach. Project
Glimlach (rtlprojectglimlach.nl) Met de opbrengst van RTL Project Glimlach wil
de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje onderzoek doen en projecten
uitvoeren die bijdragen aan het verminderen van angst, pijn en stress bij
380.000 kinderen die jaarlijks in één van de zeven Nederlandse ziekenhuizen
behandeld worden.
Woensdag 15 december willen we met de hele school kerststukjes maken. De kinderen krijgen van
school een bakje, oase en een kaars. Aan u vragen we om kerstgroen en versiering met uw kind mee te
geven. Hebt u wat extra groen of versiering wat u toch niet meer gebruikt, dan kunnen we daar vast
nog een kind blij mee maken.
Vrijdag 17 december is het foute kersttruiendag.
Iedereen (die dat wil) kan vandaag in een foute
kersttrui op school komen.
Kerstviering 22 december
Dit jaar kunnen we helaas geen kerstdiner
organiseren, maar organiseren we een kerstontbijt.
We vragen elk kind om iets mee te nemen voor het
ontbijt. Van de groepsleerkracht zult u via Parro een
lijst ontvangen waarop u kunt aangeven wat u mee
wilt geven. Ook heeft uw kind een bord, beker en
bestek nodig. Dit kunt u vanaf maandag 20
december al meegeven in een plastic tas, voorzien
van naam en groep.

Donderdag 23 december is er een spelletjesmiddag
in de klassen. Uw kind mag deze dag een
gezelschapsspelletje meenemen om mee te spelen.

Te Koop!
Wij hebben nieuwe kasten in de bibliotheek, deze prentenboekenbakken zijn over. Er zit een
verstelbare bodem in. Wilt u er één voor thuis? Voor 5 euro per bak kunt u ze komende week ophalen.
De opbrengst besteden wij dan weer aan voorleesboeken. Stuur juf Marja even een mailtje
(administratie@reigerbos.nl), dan plant zij een ophaalmoment in. Wij hebben in totaal 3 bakken, wie
het eerst komt…
Looproutes
Wij zijn deze week begonnen met de looproutes, veel van u houdt hier al goed rekening mee, bedankt
daarvoor. Zo proberen wij de doorstroom zo goed mogelijk te organiseren.
Op de laatste pagina’s van deze nieuwsbrief heb ik de looproutes nogmaals opgenomen.
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Studiedag 6 december
Maandag zijn alle kinderen vrij. Wij gaan als team onder andere aan de slag met ons rekenonderwijs
en begrijpend lezen. De afgelopen weken zijn er lesobservaties gedaan door een externe deskundige.
Wij zullen tijdens deze studiedag de bevindingen bespreken en een volgende ontwikkelstap maken.
Ook gaan wij aan de slag met de doorontwikkeling van ons rekenonderwijs. Voor rekenen kijken wij
naar verschillende methodes, zodat wij een goede keuze kunnen maken voor komend schooljaar. Het
wordt een leerzame dag!

Vacature leerkracht onderbouw
https://werkenbijscholengroepholland.nl/vacature-obs-t-reigerbos-leerkracht-onderbouw/

Datum
6-12-2021
22-12-2021

Tijd

Activiteit
Studiedag, kinderen vrij
Kerstviering

Ook de schatkamer stond weer vol met mooie cadeaus!
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Looproutes ouders/verzorgers
Looproute ingang Zaagmolenpad (onderbouwplein)

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)

U brengt uw kind tot de streep, uw zoon/dochter loopt daarna zelf naar binnen toe. U vervolgt uw route naar
rechts, 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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