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Groepsverdeling schooljaar 2022-2023
Eind deze week ontvangt u van ons een bericht over de groepsverdeling voor komend schooljaar.
Wij merken dat het ieder jaar moeilijker wordt om de groepsverdeling volledig ingevuld te krijgen.
Dit heeft natuurlijk alles te maken met het oplopende tekort van leerkrachten.
Wij blijven met elkaar actief zoeken naar leerkrachten voor de komende schooljaren. Zoekt u met ons
mee? Ik ga graag met toekomstige meesters/juffen in gesprek om ze te vertellen over wat een prachtig
beroep leraar is.
Welkom in de school (op afspraak)
Wij hebben met elkaar afgesproken dat u korte mededelingen via Parro kunt doorgeven aan de
leerkracht. U komt dus niet meer binnen met uw zoon/dochter. Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd
een afspraak maken met de leerkracht via Parro. Als uw zoon/dochter binnenkomt in de school, kan de
leerkracht zich meteen richten op uw kind. Hierdoor kunnen wij ook op tijd starten met de les. Als uw
kind jarig is, dan mag u natuurlijk even meelopen met de traktatie naar de groep om deze traktatie af
te geven. Is uw zoon/dochter voor het eerst op school, mag u natuurlijk ook even meelopen naar
binnen.
Videoregistratie circus
Wij hebben een video-opname gemaakt van het optreden in het circus vorige week. Deze opnames
willen wij graag met u delen. Wij zullen hiervoor een tijdelijke link maken en met u delen via Parro,
waar u het optreden kunt terugzien. Op dit moment maken wij deze video. Mocht u niet akkoord zijn
met het delen van deze video-opname met uw zoon/dochter, dan kunt u een mail sturen vóór 22-62022 naar meester Chris c.denboef@reigerbos.nl Wij zullen het gezicht van uw zoon/dochter dan
wazig maken, of die beelden niet gebruiken. Dit kost overigens erg veel tijd en moeite, dus wij hopen
dat u akkoord gaat, zodat wij zo snel mogelijk de video met u kunnen delen.
Nieuwsbrief frequentie
Wij zien dat u veel informatie ontvangt vanuit de school via Parro. Zo ontvangt u regelmatig een
bericht van de meester of juf over het onderwijs in de groep. Daarnaast ontvangt u één keer per week
de nieuwsbrief. Wij hebben van de week met de ouders van de MR gesproken over de frequentie van
de nieuwsbrief. Naar aanleiding van een gesprek met de MR hebben wij afgesproken de nieuwsbrief
voortaan om de week te versturen. Uiteraard zal er een extra nieuwsbrief worden verzonden als dat
nodig is. Op vrijdag 1 juli versturen wij de volgende en tevens laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Portfolio en oudergesprekken
U heeft afgelopen vrijdag het portfolio van uw zoon/dochter ontvangen. Deze weej ontvangen wij u
weer graag op school voor het oudergesprek. In groep 7 vertellen wij dan ook het pré advies voor het
voortgezet onderwijs. Wij kijken uit naar deze gesprekken, een mooie afronding van de samenwerking
tussen u en de leerkrachten van dit schooljaar.
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Vernieuwd gymportfolio
Aan het bestaande portfolio is dit schooljaar 2021-2022 een vernieuwd gymportfolio toegevoegd voor
groep 3 t/m 8. Om de ontwikkeling van uw kind in de gymzaal inzichtelijk te maken krijgt uw kind
succescriteria met verschillende niveaus. Dit jaar kunt u van 7 verschillende onderdelen via de
succescriteria zien wat uw kind kan en waar hij/zij naartoe kan groeien.
Volgend schooljaar 2022-2023 gaan we aan andere onderdelen werken. Het schooljaar daarop, 20232024, herhalen we de onderdelen die u nu kunt inzien met dezelfde succescriteria, zodat u elke twee
jaar de groei van uw kind kunt zien binnen deze onderdelen. Op deze manier wil ik de ontwikkeling van
uw kind op motorisch en sociaal-emotioneel vlak overzichtelijk te maken. Uw kind krijgt dus geen
cijfers voor gym.
Voorbeeld:
Als uw kind bij bijvoorbeeld het onderdeel koprol een
kruisje heeft staan achter het 3e vakje, dan betekent dit
automatisch dat hij/zij ook het 1e en 2e vakje beheerst.
In het 3e vakje kunt u lezen wat uw kind kan. In het 4e,
5e en 6e vakje kunt u zien waar uw kind naartoe kan
groeien in de komende jaren om de koprol nog beter
uit te gaan voeren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
dan kunt u mij bereiken via c.denboef@reigerbos.nl
Met vriendelijke groet, Meester Chris
Opgeven voor Godsdienstig vormingsonderwijs groep 3 t/m 6
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de meest voorkomende
godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op
respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare
school neutraal.
Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u, zoals in de afgelopen jaren, godsdienstig
vormingsonderwijs (GVO) voor uw kind aanvragen. De gegeven levensbeschouwelijke richting is
protestants-christelijke en de GVO- docent is een speciaal opgeleide en bevoegde vakleerkracht.
Ter informatie:
In de lessen godsdienstig vormingsonderwijs worden thema's uit het leven van kinderen verbonden
aan levensbeschouwelijke verhalen. De vakdocenten maken gebruik van speciaal ontwikkelde
methodes. Zij laten leerlingen kennismaken met de christelijke en andere godsdiensten en de
invloeden daarvan op onze cultuur. Tegelijkertijd worden leerlingen uitgedaagd hun eigen
levensbeschouwelijke vragen te stellen en hierover gedachten te vormen. De docenten hebben een
jaarplan voor de lessen maar hebben ook aandacht voor gebeurtenissen in de wereld en in het leven
van de kinderen zelf.
De lessen vinden wekelijks plaats, voor de groepen 3 t/m 6 . Indien u uw kind aanmeldt geldt dat voor
een heel schooljaar en zonder afmelding voor de volgende schooljaren. Er zijn voor u geen kosten
verbonden aan deze vormingslessen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de directie. De leerlingen
die niet naar dit vakonderwijs gaan, krijgen aanvullende lessen, maar niet in de kernvakken van ons
onderwijs. U kunt zich opgeven via administratie@reigerbos.nl onder vermelding van de naam van
uw kind en de groep waar uw zoon/dochter nu zit.
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Datum
20-6-2022
t/m
23-6-2022
24-6-2022
30-6-2022
1-7-2022
6-7-2022
7-7-2022
8-7-2022
t/m
21-8-2022

Tijd

Activiteit
Oudergesprekken en pré adviesgesprekken

Studiedag (leerlingen vrij)
Musical groep 8B
Musical groep 8A
Juffen- en meestersdag
Laatste schooldag
Zomervakantie
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Tweelingen samen of apart naar school?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Stichting Zo binnenkort de online lezing
“Tweelingen samen of apart naar school?” voor ouders van een meerling tussen de 2,5 en 12 jaar. Ook
leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn van harte welkom.

Moeten tweelingen apart of samen in één klas worden
is een veel gestelde vraag van ouders aan tweelingdeskundige
ontwikkelingspsychologe Coks Feenstra. Tijd voor deskundig
de beste keuze en waarom?

geplaatst? Het
en
advies. Wat is

Coks Feenstra, ontwikkelingspsychologe en auteur van ‘Het
Grote
Tweelingenboek’, zal uitgebreid hierover spreken. Vanaf de
kinderopvang
tot en met de middelbare school. Thema’s als
identiteitsontwikkeling, de band tussen een tweeling, spraak- taalontwikkeling, autonomie en andere zullen hierbij
aan bod komen.

Gaat je meerling binnenkort naar de kinderopvang of naar school, en twijfel je of ze in dezelfde of aparte klassen
moeten? Feenstra geeft tips waar je als ouders op moet letten om tot een goede beslissing te komen.

De online lezing vindt plaats op donderdag 23 juni 2022 van 19.30 – 21.30 uur via het programma Zoom.
Deelname is gratis.

Voor aanmelden en meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:

www.cjgcursus.nl

E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon:

088 254 23 84

@ cjgcursus
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