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Update corona
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie. Hierin zijn de basisregels nogmaals besproken:
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al geprikt bent.
• Bent u positief getest? En hebt u dus corona? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen.
Ook als ze al geprikt zijn.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
• Geef andere mensen geen hand.
• Was vaak en goed uw handen.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Zorg voor frisse lucht in huis.
Wij zien dat ook op school met enige regelmaat besmettingen voorkomen. Ik informeer altijd de groep
waar een besmetting is. Daarnaast als er broertjes of zusjes van deze besmette leerling in andere
groepen zijn dan informeer ik die groepen ook. Wilt u op het schoolplein ook onderling zoveel als
mogelijk 1,5 meter afstand bewaren, alvast bedankt! Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief
staat de beslisboom nog een keer, wanneer uw zoon/dochter thuis moet blijven.
Samenvatting MR 26 oktober 2021
We hebben het werkplan van de MR doorgesproken. Hierin staat o.a. wat de MR doet, wat de
doelstellingen zijn, het beleidsplan van de MR en het jaarplan.
Per januari start 't Reigerbos een groep 1 op de locatie Koningskwartier. Hiervoor is een kijkmiddag/avond georganiseerd op woensdag 10 november.
De ontwikkelingen rondom Corona zijn besproken met de MR.
De personeelsgeleding heeft toelichting gegeven op het verbeterplan van rekenen.
De MR vergadering van 23 november komt te vervallen.
De gehele notulen zijn op te vragen via MR@reigerbos.nl
Reminder!
Gelukkig hebben heel veel ouders de vrijwillige bijdrage betaald voor de overblijf en de ouderbijdrage
van de ouderraad. Bedankt voor uw bijdrage! Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan ontvangen wij
deze bijdrage graag nog van u. Alvast bedankt voor de moeite.
Heeft u vragen over de betaling? Dan kunt u contact opnemen met mij (e.denheeten@reigerbos.nl)
voor de overblijfkosten of met de penningmeester van de OR or@reigerbos.nl voor de ouderbijdrage.

Fietsles
Maandag 8 en dinsdag 9 november krijgen de kleutergroepen een fietsles op het plein. Groep 1/2B,
1/2C en 1/2 D op maandag. Groep 1/2 A en 1/2 E op dinsdag. De kinderen moeten hiervoor hun eigen
fiets meenemen naar school. Heeft uw kind geen fiets dan mag een step ook gebruikt worden of we
regelen dat er samen wordt gedaan met een fiets.
De groepen B, C en D mogen hun fiets maandagochtend in het speellokaal neerzetten (niet op slot) en
daar mogen ze na schooltijd ook weer opgehaald worden. U vindt de ingang van het speellokaal aan de
kant van het bovenbouwplein.
Op dinsdag mogen de kinderen van groep B en E hun fiets in het speellokaal zetten voor schooltijd en
na schooltijd weer ophalen.
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De lessen vinden plaats op het schoolplein van de bovenbouw. Ze oefenen tijdens deze les
bijvoorbeeld het veilig op- en afstappen, tijdig remmen, hand uitsteken en stoppen voor een rood
stoplicht. Heeft u vragen hierover dan kunt u hiervoor te recht bij de groepsleerkracht.
De groepen 4 en 3/ 4 hebben donderdag 11 november hun fietsles. De kinderen moeten dan met de
fiets naar school komen. Groep 4a mogen hun fiets rechts van de hoofdingang neer zetten op het
onderbouwplein. Groep 4b links van de hoofdingang, voor de ramen van de directiekamer. Groep 3/ 4
mag de fietsen op het kunstgras, achter de keien tegen het hek zetten op het onderbouwplein.
Kennismaken met hockey
Op maandag 8 november en dinsdag 9 november is hockeyclub OMHC aanwezig tijdens de gymlessen
van onze groepen 4 t/m 8 om hockeytrainingen te geven. De trainingen worden verzorgd door een
ervaren hockeytrainer van OMHC. Alle kinderen krijgen tijdens de gymles een hockeystick. Bitjes en
scheenbeschermers zijn niet nodig. Als uw zoon of dochter het na de gymles enthousiast is geworden
voor hockey, biedt OMHC gratis proeflessen aan. Vriendjes en vriendinnetjes zijn bij de proeflessen
natuurlijk ook van harte welkom. Voor meer informatie of aanmelden voor de proeflessen kijkt u op
onze website www.omhc.nl onder het kopje “lid worden”.
Ommoordse Mixed Hockey Club (OMHC) is een hockeyclub in Nesselande. Plezier, respect en trots
staan bij deze club centraal, gecombineerd met prestatie en ambitie. Bij onze vereniging is iedereen
welkom, vanaf de jongste jeugd tot aan senioren.

Per 1 januari 2022 bij ons aan de slag in groep 1/2?
Wij zoeken nog steeds naar een enthousiaste leerkracht die bij ons aan de slag wilt gaan.
Vacature OBS 't Reigerbos Leerkracht onderbouw | Werken bij Scholengroep Holland
Deel gerust met uw netwerk, alvast bedankt!

Datum
25-11-2021
3-12-2021
6-12-2021
22-12-2021
24-12-2021
t/m
9-1-2022

Tijd

Activiteit
Schoen zetten op school
Sinterklaasviering
Studiedag, kinderen vrij
Kerstviering
Kerstvakantie
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