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In deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief aandacht voor Sinterklaas, de toenemende coronabesmettingen en enkele
maatregelen. Daarnaast zijn wij aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van ons begrijpend
leesonderwijs. Ook blijven wij zoeken naar een leerkracht voor groep 1/2 vanaf 1 januari 2022.
Hij komt, hij komt…
Wat zijn de kinderen weer aan het genieten van deze Sinterklaasperiode op school.
De ouderraad en de eventmanagers van onze school zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor
dit fantastische feest! Bedankt voor jullie inspanningen! Op 25 november gaan wij onze schoen zetten
op school.

Oproep:
De Speelgoedbank-Rotterdam zet zich in voor gezinnen die het financieel lastig hebben en
heeft als doel om alle kinderen onbezorgd te kunnen laten spelen. Ook buiten Rotterdam zijn
de gezinnen welkom. Wij willen dat ook de kinderen uit deze gezinnen een fijn
Sinterklaasfeest kunnen vieren en doen daarom deze oproep. We kunnen ondersteunen door
een mooi cadeau voor deze kinderen te kopen.
Wanneer deze oproep op u van toepassing is of u kent een gezin die deze hulp goed zou
kunnen gebruiken, dan kunt dit laten weten door een e-mail sturen naar
e.denheeten@reigerbos.nl. Doet u dit vóór maandag 22 november. Wilt u in de mail de
naam, leeftijd en adres van het kind vermelden? Uiteraard wordt de informatie vertrouwelijk
behandeld. Alvast bedankt!
Coronabesmettingen
Helaas zien wij de besmettingen ook op onze school oplopen. Deze week moesten wij besluiten om
drie groepen in quarantaine te laten gaan, zodat verdere besmetting gestopt kon worden.
Wij begrijpen dat dit veel vraagt van u als ouder, bedankt voor uw begrip en inspanning hiervoor.
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Onze opdracht is om zo lang als mogelijk het onderwijs fysiek te blijven verzorgen op onze school.
Daar doen wij samen met u ons best voor.
Melden positieve testuitslag
Om goed zicht te houden op de besmettingen in de groep wil ik u vragen om bij een positieve
testuitslag (GGD) dit te melden bij de leerkracht. Zodat wij de communicatie kunnen verzorgen naar de
andere ouders (anoniem) in de groep en eventueel in de groep van broertjes en/of zusjes.
Groep in quarantaine – broertjes en zusjes andere groepen
Op het moment dat de groep in quarantaine moet, dan kunnen broertjes en zusjes in andere groepen
gewoon naar school, tenzij zij klachten hebben.
Verkoudheidsklachten
Op het moment dat er een positieve testuitslag is van een leerling in de groep, geldt een
aangescherpte maatregel voor verkoudheidsklachten. Iedereen met verkoudheidsklachten uit deze
groep blijft thuis, laat zich testen of wacht tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Mocht uw zoon/dochter
chronische klachten hebben dan gaan wij graag met u in gesprek.
Heeft een gezinslid corona?
Op dit moment gaat dan het hele gezin in quarantaine, ook als u gevaccineerd bent.
Parnassys gaat open!
U kunt de resultaten van uw zoon/dochter inzien in Parnassys volgende week.
Komt u er niet in dan kunt u een mail sturen naar administratie@reigerbos.nl.
Gevonden voorwerpen
Met enige regelmaat worden er spullen gevonden op school. Ik stuur u in deze nieuwsbrief een foto
van datgene wat er nog ligt. Als u dit voor de kerstvakantie wilt ophalen, daarna zullen wij het
schenken aan de kringloop, alvast bedankt !

Begrijpend Lezen
Dit schooljaar richten wij ons meer op begrijpend leesvaardigheid. Dit doen wij in alle groepen. Bij de
kleuters en groep 3 is dit begrijpend luisteren en vanaf groep 4 is dit begrijpend lezen.
Komende weken geven wij een begrijpend lezen les en komt een externe deskundige op dit gebied ons
feedback geven. Hierdoor kunnen wij onze lessen nog verder verbeteren. Daarnaast werken wij aan
een doorgaande leerlijn en dat beschrijven wij in een borgingsdocument.

Vacature leerkracht onderbouw
https://werkenbijscholengroepholland.nl/vacature-obs-t-reigerbos-leerkracht-onderbouw/
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25-11-2021
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Tijd

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