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Na de voorjaarsvakantie – versoepeling maatregelen
Net zoals in september 2021 al was gemeld in de nieuwsbrief, zijn er weer mogelijkheden om u na de
voorjaarsvakantievakantie als ouders te ontvangen op school. Wij hebben met het team en de MR
afgesproken dat wij dit als volgt gaan doen:
Effectieve lestijd/zelfstandigheid
Uw zoon/dochter blijft zelfstandig naar binnen lopen. Bij binnenkomst is er direct aandacht van de
meester of juf voor uw kind, waardoor wij uw kind echt welkom kunnen heten. Om half negen starten
wij direct met ons onderwijs, dit zorgt voor meer effectieve lestijd.
In gesprek met elkaar
Wilt u een gesprek met de meester of juf? Stuurt u dan een bericht via Parro aan de meester of juf.
U bent van harte welkom in onze school!
Wennen op school
Komt uw zoon/dochter voor het eerst op school, dan loopt u natuurlijk samen met uw zoon/dochter
mee naar het lokaal, zo zorgen wij samen voor een fijne start van uw zoon/dochter op onze school.
Inloopochtend groep 1/2
Na de oudergesprekken starten wij met inloopochtenden, u krijgt dan via de nieuwsbrief te horen op
welke dag u een kijkje in de groep van uw zoon/dochter kunt nemen.
Parro bericht
U kunt natuurlijk de meester of juf blijven bereiken door een bericht te sturen in Parro.
Oudergesprek
Volgende week (van maandag 21-2 t/m 25-2) kunt u via Parro weer een moment inplannen voor een
gesprek over de vorderingen van uw zoon/dochter.
Deze gesprekken zullen in de week van 14 t/m 18 maart plaatsvinden op school.
Traktaties voorverpakt
Wilt u voorlopig nog voorverpakte traktaties uitdelen in de groep als uw zoon/dochter jarig is? Alvast
bedankt!
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
Analyse van de CITO toetsen
Deze weken staat het analyseren van de toets resultaten van de CITO centraal. Wij maken op
schoolniveau een overzicht per leerjaar, zodat wij onze groei in kaart brengen. Daarnaast zoomt de
leerkracht in de groep in op de resultaten per leerling, zodat het onderwijs optimaal afgestemd wordt
op de ontwikkelbehoefte van uw zoon/dochter. Daarnaast verwerken wij deze inzichten en de
vorderingen in de groep van de afgelopen maanden in het portfolio, deze krijgt u na de
voorjaarsvakantie mee naar huis.
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Even voorstellen
Ik ben Robert den Arend en werk nu bijna 8 jaar op OBS 't Reigerbos. 9 jaar
geleden ben ik werkzaam in het onderwijs, waarbij ik vooral voor bovenbouw
groepen heb gestaan. Ik werk in het onderwijs, omdat ik het leuk vind om
kinderen wat te leren en ze te helpen zichzelf te ontwikkelen. Naast dat ik 2
dagen voor groep 8B sta, ben ik ook teamleider van de Bovenbouw en
locatieleider van onze locatie in de wijk Koningskwartier. Hierin voer ik
verschillende taken uit voor de school, maar ik doe het vooral voor de
leerkrachten. Wanneer zij zich goed voelen en het werk met de kinderen goed
uit kunnen voeren, is mijn dag geslaagd. Ik ben woonachtig in Moordrecht samen met mijn vrouw
Christine en zoon Huub van 1 jaar. In mijn vrije tijd wandel ik graag samen met mijn hond en speel ik
waterpolo in Nieuwerkerk aan de IJssel. Als u vragen heeft over de bovenbouw of over onze locatie in
het Koningskwartier, dan bent u bij mij aan het goede adres: r.denarend@reigerbos.nl
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.
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Tijd

Activiteit
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Portfolio mee
Oudergesprekken
Grote Rekendag
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