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Beterschap!
Op dit moment hebben veel kinderen, ouders en collega’s klachten door corona. Wij wensen iedereen
van harte beterschap en hopen dat ze weer snel opknappen.
Gratis pallets af te halen
Wie kunnen wij blij maken met een aantal pallets. U kunt deze gratis afhalen op locatie Zaagmolenpad.
U kunt contact opnemen via administratie@reigerbos.nl

Advisering voortgezet onderwijs
Rond deze tijd maken wij het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor groep 8. Volgende week
voeren wij hier met de ouders/verzorgers en leerlingen het gesprek over. Zodat alle leerlingen volgend
schooljaar op het juiste niveau gaan starten op het voortgezet onderwijs.

Personele bezetting
We houden er rekening mee dat het aantal besmettingen verder zal oplopen door de versoepelingen
en dat dit mogelijk tot gevolg heeft dat er alsnog groepen thuis moeten blijven omdat er onder het
personeel besmettingen zijn. Het kan dan voorkomen dat er geen vervanging of thuisonderwijs
mogelijk is. Wij vragen u daarom dagelijks Parro goed in de gaten te houden voordat u uw kind(eren)
naar school brengt. Helaas hebben wij deze week een aantal dagen geen onderwijs kunnen verzorgen.
Wij proberen er alles aan te doen om dit te voorkomen.
Voor nieuwe ouders: even voorstellen..
Mijn naam is Karin Looman en ik ben sinds anderhalf jaar naast leerkracht ook teamleider van de
onderbouw. Voor veel ouders ben ik een bekend gezicht, maar voor nieuwe ouders nog niet.
Ik werk al bijna 23 jaar in het onderwijs, waarvan 22 jaar op 't Reigerbos. Mijn hart ligt bij de groepen 1
t/m 4. Ik ben hier ooit begonnen bij de kleuters en heb dit 8 jaar gedaan. Daarna heb ik vele jaren in
groep 3 gestaan en af en toe een jaar groep 4. Ook heb ik regelmatig een combinatiegroep gedraaid.
Ik hou van uitdagingen en ga deze ook graag aan.
Ik ben woonachtig in Zevenhuizen en in mijn vrije tijd sport ik veel en graag en ben ik moeder van twee
meiden van 13 en 17. Zij hebben zelf ook op 't Reigerbos gezeten.
In mijn rol als teamleider doe ik verschillende dingen. Ik ben het eerste aanspreekpunt
voor mijn onderbouwcollega's en ik zit de vergaderingen voor. Ook begeleid ik
(nieuwe) collega's, voer ontwikkelgesprekken met collega's, kijk regelmatig in de
klassen en maak ik deel uit van het MT samen met de andere twee teamleiders en de
directeur. Daarnaast zorg ik er samen met de collega's voor dat het spelend leren bij
de groepen 1/ 2 goed van de grond komt en dat er één lijn is in de onderbouw wat
betreft het lesaanbod. Kortom een uitgebreid takenpakket dat ik met veel liefde
uitvoer. Heeft u hierover of over iets anders een vraag dan kunt u altijd bellen naar school of kunt u mij
bereiken via k.looman@reigerbos.nl
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Datum
25-2-2022
26-2-2022
t/m
6-3-2022
11-3-2022
Week van
14-3-2022
30-3-2022

Tijd

Activiteit
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Portfolio mee
Oudergesprekken
Grote Rekendag
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