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Fijne feestdagen!
Wat hebben wij genoten vanochtend van een heerlijk ontbijt. In iedere groep waren de tafels feestelijk
gedekt en hebben wij met elkaar lekker gegeten. Helaas konden niet alle kinderen hierbij aanwezig zijn
door corona, wij hopen dat zij na de kerstvakantie weer kunnen aansluiten. Wij hebben jullie gemist!
Wij wensen u namens het hele team fijne feestdagen en een gezond 2022!
Oproep voor na de kerstvakantie!
Bij de overblijf zijn we nog op zoek naar invallers, de tijden zijn van 11.45 tot 12.55.
De eerste groep is met groep 1/2 eten of met groep 3 naar buiten een half uurtje en daarna
ga je naar een van de groepen 4 tot en met 6/7 waar je volgens schema een kwartier met ze eet en een
kwartier naar buiten gaat met de groep.
We zijn ook nog op zoek naar iemand die van half 12 tot 12 een vaste groep wil doen.
Heb je interesse laat het ons weten je kunt ons mailen overblijf@reigerbos.nl
Noodopvang maandag 20 t/m donderdag 23 december 2021
Overeenkomstig de oproep van het kabinet om de vraag voor noodopvang zoveel mogelijk te beperken
verzoeken wij u om alleen wanneer beide ouders/verzorgers in een cruciaal beroep werkzaam zijn en u
de opvang niet zelf kan regelen, een verzoek in te dienen voor noodopvang. Wij hopen van harte dat
de aanvragen beperkt blijven om zo het risico op meer besmettingen op school en daardoor ook in de
eigen leefomgeving zo laag mogelijk te houden. Wij hopen op uw begrip.
Mocht het voor u onverhoopt toch noodzakelijk zijn een aanvraag voor noodopvang bij ons te doen,
dan kunt u dat doen door dit formulier in te vullen per kind: KLIK HIER
Tijdens de noodopvang wordt er geen onderwijs gegeven. Zodra u uw formulier hebt opgestuurd, dan
verwachten wij u op de aangegeven dag bij de hoofdingang van ’t Reigerbos locatie Zaagmolenpad. U
ontvangt hier geen bericht meer van. Heeft u vragen over de noodopvang belt u op maandag t/m
donderdag tussen 8:00 – 8:30 uur met de administratie op telefoonnummer: 0180 638 333.

Komende week
De leerkrachten verzorgen komende week de noodopvang, daarnaast gaan wij aan de slag met de
voorbereidingen voor de periode na de kerstvakantie. Wij gaan ons ook voorbereiden op een situatie
waar wij liever niet aan willen denken, namelijk een lockdown na de kerstvakantie. Zodat wij vanaf
maandag 10 januari direct kunnen overschakelen naar thuisonderwijs als dat nodig mocht zijn. Laten
wij hopen met elkaar dat dit niet nodig is!
Start kleuteronderwijs Koningskwartier
Vanaf maandag 10 januari 2022 starten wij ons kleuteronderwijs ook op onze locatie in
Koningskwartier. Wij zullen daar de komende jaren uitgroeien tot een school met groep 1 t/m 8. Kent
u misschien nog ouders die op zoek zijn naar een basisschool, wij verzorgen graag een rondleiding! Zij
kunnen contact opnemen met Robert den Arend, locatieleider Koningskwartier (0180-638330)
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Juf Tanja naar ’t Reigerbos locatie Koningskwartier
Na de kerstvakantie start juf Tanja samen met juf Melissa de kleutergroep in Koningskwartier. Dat
betekent voor groep 1/2D dat juf Joke een dag extra gaat werken en juf Carla ook in deze groep komt
lesgeven. Juf Charissa zal in deze groep verder gaan re-integreren.
De vaste groepsbezetting is na de kerstvakantie:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: juf Joke
Donderdag: juf Carla
Juf Merve
Vanaf oktober werkt juf Merve bij ons op school. Zij heeft al verschillende kleutergroepen vervangen
de afgelopen maanden. Na de kerstvakantie zal zij op maandag groep 1/2E les gaan geven nu juf Tanja
gaat starten op locatie Koningskwartier.
De vaste groepsbezetting is na de kerstvakantie:
Maandag: juf Merve
Dinsdag t/m vrijdag: juf Esther
Vacature onderbouw
https://werkenbijscholengroepholland.nl/vacature-obs-t-reigerbos-leerkracht-onderbouw/

Datum
18-12-2022
t/m
9-1-2022
17-1-2022
t/m 31-12022
25-2-2022
28-2-2022
t/m
4-3-2022

Tijd

Activiteit
Kerstvakantie
(noodopvang mogelijk van 20 t/m 23 december 2021)
CITO toetsen groep 3 t/m 8
Fijn als u afspraken met uw zoon/dochter na schooltijd kunt plannen.
Studiedag
Voorjaarsvakantie
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