Mail ons

Facebook
Website
Schooljaar 2021 – 2022
Datum: vrijdag 21 januari 2022

Instagram

Online koffie of thee…
Vorig jaar rond deze tijd stelde ik mijzelf aan u voor. Wij zijn
nu een jaar verder, gelukkig heb ik velen van u online of fysiek
alweer een keer gesproken. Het lijkt mij goed om met elkaar
in gesprek te blijven, ondanks dat wij elkaar nog steeds niet
fysiek kunnen ontmoeten. Ik wil graag met u het gesprek
voeren over onze school, welke tips/tops heeft u voor ons.
Daarnaast vertel ik u over welke mooie ontwikkelingen onze
school zichtbaar zijn dit schooljaar.
Wilt u deelnemen aan één van deze gesprekken, vult u dan dit formulier in:
https://forms.office.com/r/jVxxAVabgm
Coronabesmettingen
Deze week is groep 6b in quarantaine gegaan omdat er veel besmettingen waren in deze groep.
Gelukkig hebben wij het thuisonderwijs snel kunnen opstarten.
Wij communiceren positieve besmettingen in de groep, zodra wij het weten. Wilt u dit aan de
leerkrachten en mij (e.denheeten@reigerbos.nl) doorgeven? Alvast bedankt!
Reminder: 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.

Rots & Water
Op 't Reigerbos bieden wij in de groepen 4,6 en 8 de Rots- en Watertraining aan. In groep 2 bieden we
waar nodig in kleine groepjes Rots en Water aan. De groepen 4 hebben Rots & Water voor de
kerstvakantie afgerond. In de tweede week na de kerstvakantie zijn de groepen 6 A en B gestart (groep
6/7 heeft vorig schooljaar R&W gevolgd).
Hieronder wordt nogmaals uitgelegd wat Rots & Water inhoudt.
Het doel van het Rots- en Waterprogramma is het vergroten van de communicatie- en sociale
vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en
anti-pest-programma. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans
gepresenteerd en getraind. Door middel van een actieve, fysieke invalshoek worden positieve sociale
vaardigheden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen worden sociale-communicatie-en
confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefeningen worden voortdurend afgewisseld
door momenten van zelfreflectie en (kring)gesprekken. Tijdens de oefeningen worden de termen rots
en water gebruikt.
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Rots staat voor:
• Ik kan voor mezelf opkomen.
• Ik kan mezelf verdedigen (maar wat is het waard om te vechten, en wat niet?)
• Ik weet welke weg ik heb te gaan, en die weg vind ik in mijn hart.
Water staat voor:
• Vriendschap
• Verbondenheid
• Communicatie
• Vrede

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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