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Bijzondere tijd…
Wij leven met elkaar in een bijzondere tijd, op school proberen wij alles zo goed mogelijk door te laten
gaan. Dit kunnen wij alleen met uw hulp.
De afgelopen periode zijn er veel dingen gebeurd:
• Samen met de kinderen hebben wij genoten van ons sinterklaasfeest
• De school is in kerstsfeer gebracht
• Helaas drie groepen thuis in quarantaine, dat betekent weer thuisonderwijs voor u
• Ook een aantal collega's in quarantaine
• Samen proberen we het virus in te dammen; Een verkouden kind blijft nu thuis.
• De school krijgt veel positieve berichten van ouders over de aanpak van het thuisonderwijs.
Wij wensen iedereen veel sterkte toe en wij hopen dat iedereen weer snel kan aansluiten op school.
Het is een bijzondere tijd…

Kerst op 't Reigerbos
Vanaf deze week is de kerstperiode begonnen, de ouderraad heeft onze school
weer in mooie kerstsferen gebracht. Bedankt voor jullie inzet!
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.
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Vacature leerkracht onderbouw
https://werkenbijscholengroepholland.nl/vacature-obs-t-reigerbos-leerkracht-onderbouw/
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22-12-2021
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t/m 9-12022
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