Mail ons

Facebook
Website
Schooljaar 2021 – 2022
Datum: vrijdag 14 januari 2022

Instagram

Wij zijn blij dat wij weer zijn begonnen!
Wat fijn dat de meeste kinderen deze week weer op school kunnen zijn. Helaas zijn er ook nog
kinderen en leerkrachten in quarantaine, wij hopen dat zij snel opknappen en weer op school kunnen
komen.
Project Glimlach
Rondom de Kerst hebben wij geld ingezameld 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. Stan uit groep 7 heeft vorig jaar deze video met u gedeeld over dit project:
https://www.facebook.com/obsreigerbos/videos/443148567265507 Wij hebben met elkaar € 607,50
opgehaald. Wij willen u enorm bedanken voor deze bijdrage!
Trots op onze cyberagenten!
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Toestemming geven voor het delen van foto’s van uw kind
Wist u dat u zelf kunt aangeven wat er wel en wat er niet gedeeld mag worden omtrent foto’s die voor
school worden gemaakt van uw kind. Heel veel ouders hebben dit al gedaan via Parro en daar zijn wij
als school heel blij mee. Hierdoor kunnen wij als school sneller foto’s gebruiken en houden wij ons aan
de AVG-regels. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze privacy-voorkeuren in te vullen via Parro of
wanneer u deze al heeft ingevuld, checken of deze nog goed staan. Op de laatste bladzijde van deze
nieuwsbrief staat hoe u dit kunt doen.
Vanuit de MR
Op dinsdag 25 januari 2022 zal er weer een MR vergadering plaatsvinden.
De volgende agendapunten zullen aan bod komen:
1. Mededelingen en binnengekomen post
2. Koningskwartier
3. Actuele situatie rondom Corona
4. Tussenevaluatie jaarplan
5. Begroting
6. Evaluatie continurooster
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar info@reigerbos.nl

CITO toetsen
Vanaf volgende week starten wij met het afnemen van de CITO toetsen voor de groepen 3 t/m 8. Dit
geeft u en ons straks een mooi beeld hoe het met de ontwikkeling van uw zoon/dochter gaat op dit
moment. Wilt u proberen afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, zodat wij deze
toetsen met de groep gezamenlijk kunnen afnemen. In het portfolio dat u na de voorjaarsvakantie
krijgt staan alle resultaten van de CITO toetsen vermeld.
Wij blijven met elkaar in gesprek
Ondanks dat wij elkaar wat lastiger kunnen spreken, willen wij graag met u in gesprek blijven. U kunt
altijd een afspraak inplannen met de juf of meester via Parro. Heeft u vragen over de schoolorganisatie
dan kunt u de directeur van onze school een bericht sturen voor een afspraak.
(e.denheeten@reigerbos.nl)

Bezetting van de groepen
Het wordt steeds lastiger om alle groepen les te blijven geven als leerkrachten ziek thuis zijn door
corona. Wij hebben deze week al meteen moeten schuiven in de bezetting bij verschillende groepen.
Op dit moment zijn er geen invallers meer beschikbaar. Wij verwachten dat als de besmettingen
toenemen ook onder de leerkrachten, dat groepen straks thuis zitten en helaas ook geen
thuisonderwijs kunnen krijgen totdat de leerkracht weer beter is.

Datum
25-2-2022
26-2-2022
t/m
6-3-2022
Week van
14-3-2022
30-3-2022

Tijd

Activiteit
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Oudergesprekken
Grote Rekendag
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Toestemming geven voor het delen van foto’s van uw kind
Wist u dat u zelf kunt aangeven wat er wel en wat er niet gedeeld mag worden omtrent foto’s die voor school
worden gemaakt van uw kind. Heel veel ouders hebben dit al gedaan via Parro en daar zijn wij als school heel blij
mee. Hierdoor kunnen wij als school sneller foto’s gebruiken en houden wij ons aan de AVG-regels. Zou u zo
vriendelijk willen zijn deze privacy-voorkeuren in te vullen via Parro of wanneer u deze al heeft ingevuld, checken of
deze nog goed staan.
Hieronder vindt u drie stappen waarmee u snel de privacy-voorkeuren voor uw kind aan kunt geven:
Stap 1: Open de Parro app en ga naar groepen, ga vervolgens bij acties naar privacy-voorkeuren.
Stap 2: U ziet een overzicht van uw kind(eren), klik vervolgens op het potloodje achter de naam van uw kind. (Dit
moet u bij meerdere kinderen op school, voor ieder kind apart doen)
Stap 3: Geef of in 1 keer voor alles toestemming of voor alle onderdelen apart aan of u toestemming geeft of niet.
Wanneer u klaar bent klik dan op opslaan.
Lukt het niet of heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met Robert den Arend door te mailen
naar dit email-adres: r.denarend@reigerbos.nl
Alvast bedankt voor uw tijd en moeite.
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