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Rommel, rommel en nog eens rommel…
Het is ons weer niet gelukt om de rommelpieten uit de school te houden. Vanochtend was het een
enorme troep op onze beide locaties. Toch hebben wij er alles aan gedaan…
Video: https://youtu.be/jXs8AZ7axeg
Aangescherpte maatregelen voor het onderwijs
Wij zien de besmettingen oplopen in Nederland, maar ook op onze school. Wij hebben de afgelopen
weken groepen in quarantaine gehad en een leerkracht in quarantaine die in nauw contact is geweest
met iemand die corona heeft. Dit heeft natuurlijk invloed op ons onderwijs, maar ook op uw
thuissituatie. Wij proberen met elkaar het onderwijs (zo lang als mogelijk) te continueren op school.
Op dit moment zijn onder andere deze aangescherpte maatregelen voor het onderwijs van kracht:
• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. U draagt dan wel
een mondkapje in onze school.
• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag
is ontvangen.
• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar (ook op het schoolplein)
• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.
• Voor personeel in het basisonderwijs geldt het dringende advies om twee keer per week
preventief een zelftest te gebruiken.
Wij willen natuurlijk ook de besmettingen buiten de school zo goed mogelijk tegengaan, hiervoor gaan
wij vanaf maandag de looproutes weer hanteren. Deze staan toegelicht aan het eind van deze
nieuwsbrief. Blijft u ook weer achter de lijn op ’t schoolplein en houdt u weer voldoende afstand tot de
leerkrachten. Op deze manier proberen wij zo lang als mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven en
hierdoor ook de belasting voor u thuis te voorkomen door mogelijk thuisonderwijs. Bedankt voor uw
medewerking. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u mij altijd even mailen.
(e.denheeten@reigerbos.nl)
Bericht vanuit IJsselkids
IJsselkids kinderopvang verzorgt de voorschoolse (VSO)- en naschoolse(BSO) opvang voor beide
locaties van ’t Reigerbos.
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De adressen van de locaties zijn:
BSO/VSO het Kwartelnest
De Lente 1(in ’t Reigerbos)
Zevenhuizen
BSO dep. Fit&fun
Burgemeester klinkhamerweg 86
Zevenhuizen
VSO/BSO het Welpennest
Koning Willem Alexanderlaan 122-123
Zevenhuizen
Tot nu toe voegen wij alle locaties samen op de woensdagen en vrijdagen op de Fit&fun locatie.
Wij onderzoeken nu of het wenselijk is om op deze dagen op de andere 2 locaties eventueel ook open
te gaan.
Om daarvan een goed beeld te hebben vragen wij u dit bij middels een inschrijving via
https://mijnijsselkids.flexkids.nl/aanvraag
aan te geven. Bij voldoende inschrijvingen zullen wij ons best doen ons aanbod uit te breiden.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u gerust contact met mij op:
Karin de Gooijer
Ijsk.lm.07@ijsselkids.nl
Bericht vanuit ZO!
Stichting ZO! schrijft onderaan deze nieuwsbrief over temperamentvolle kinderen. Het opvoeden van
een temperamentvol kind kan een hele uitdaging zijn. Je kind is dwars, eigenwijs, intens en heeft veel
energie. Herken je dat? Hoe lastig de opvoeding ook is, een temperamentvol kind heeft veel
kwaliteiten.

Fietsles
Dinsdag 30 november krijgen de groepen 3A en 3B een fietsles op het plein. Groep 3A mogen hun fiets
rechts van de hoofdingang neer zetten op het onderbouwplein. Groep 3B links van de hoofdingang,
voor de ramen van de directiekamer. 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.
Pietengym
Deze en volgende week is het weer Pietengym in alle groepen. Meester Chris
heeft een uitdagend parcours gemaakt voor alle kinderen vandaag. Op de foto
hiernaast zie je een pietje uit groep 1/2 die aan het klimmen is.

Vacature leerkracht onderbouw
https://werkenbijscholengroepholland.nl/vacature-obs-t-reigerbos-leerkracht-onderbouw/
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Datum
3-12-2021
6-12-2021
22-12-2021

Tijd

Activiteit
Sinterklaasviering
Studiedag, kinderen vrij
Kerstviering

Temperamentvol, wat is dat?
Het opvoeden van een temperamentvol kind kan een hele uitdaging zijn. Je kind is dwars, eigenwijs, intens en heeft
veel energie. Herken je dat? Hoe lastig de opvoeding ook is, een temperamentvol kind heeft veel kwaliteiten.
Kenmerken van een temperamentvol kind
Over het algemeen, komen de volgende kenmerken veel voor bij temperamentvolle kinderen:
•

Intens
Ze reageren intens en met veel emoties op veranderingen, nieuwe situaties of als iets niet gaat zoals ze
wilden of bedacht hadden.

•

Vasthoudend
Ze weten wat ze willen en houden hieraan vast. Als ze ergens voor gemotiveerd zijn, dan gaan ze er ook echt
voor.

•

Zelfbepalend
Ze willen graag zelf dingen bepalen en dingen op hun eigen manier doen.

•

Gevoelig
Vaak zijn temperamentvolle kinderen gevoeliger voor prikkels dan andere kinderen.

Een kind met een temperamentvol karakter heeft vaak prachtige kwaliteiten. Het is niet altijd makkelijk om ermee
om te gaan, voor jou of voor het kind zelf. Maar als dat wel lukt, heeft je kind juist die kwaliteiten, die in onze
maatschappij heel belangrijk zijn.
Belangrijk: Je kind wil gehoord worden. Leef je in in je kind en bedenk wat je kind nodig heeft. Luister, geef je kind
keuzes, eigen verantwoordelijkheid en zoek samen naar oplossingen. Hierdoor zal je kind minder explosief reageren
en minder snel een driftbui krijgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een moeilijk temperament zich beter
ontwikkelen als ouders begripvol en tolerant zijn. Als het lukt om je kind goed te begeleiden, komen de mooie
eigenschappen van je kind steeds meer tot hun recht!
Hier eens over doorpraten? Neem gerust contact met me op.
Liesbeth Kraaijveld, Pedagoog Stichting ZO!
T 0180 – 310050 M 06 82057130 E l.kraaijveld@stzo.nl I www.stzo.nl
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Looproutes ouders/verzorgers groep 1/2
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
recht, 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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