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Bedankt!
Wat fijn dat u de ouder tevredenheid enquête heeft ingevuld. Over
enkele weken zullen wij de resultaten hiervan ontvangen en deze
uiteraard ook delen met de MR. Zodat wij met elkaar aan de slag kunnen
met de aanbevelingen uit dit onderzoek.
’t Reigerbos Koningskwartier groep 1 t/m 8
De afgelopen weken stonden wij in de krant met onze locatie Koningskwartier, over ons aanbod van 013 jaar samen met kinderopvangorganisatie Gro-Up waar wij intensief mee samenwerken.
Wij hebben inderdaad de intentie om alle groepen in de toekomst op ’t Reigerbos het Koningskwartier
aan te gaan bieden. Waarschijnlijk kunnen wij hiermee starten als het tijdelijk gebouw is verplaatst en
wij daar weer in zijn gehuisvest. Dit zal na de kerstvakantie of na de voorjaarsvakantie zijn komend
schooljaar of wellicht nog later, dat is momenteel nog onduidelijk. Op dit moment zijn wij met de
gemeente in overleg over de verhuizing van ons gebouw. Na de meivakantie zal ik in de nieuwsbrief
hier meer over schrijven.
Overblijfmedewerkers tekort!
Tussen de middag doen onze overblijfmedewerksters de opvang. Daar zijn wij erg blij
mee, maar wij hebben een tekort. Wij zijn daarom
op zoek naar enkele ouders, die willen helpen.
Kunnen wij u hiervoor vragen? Alvast bedankt voor
uw hulp! U ontvangt voor deze opvang een
vrijwilligersvergoeding. U kunt een mailtje sturen
naar overblijf@reigerbos.nl
Bibliotheek: Wie komt ons helpen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen met onze schoolbibliotheek. Voor het
hoofdgebouw zoeken wij mensen voor de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
13:00 – 14:00 uur. Lijkt het u leuk om
kinderen te begeleiden bij het zoeken en
scannen van een boek en het netjes houden
van de bibliotheek, stuur dan een berichtje
naar k.enthoven@reigerbos.nl. Vermeld als
onderwerp van de mail: "bibliotheek".

Schoolvakanties 2022-2023
Wij hebben afgelopen dinsdag positief advies gekregen van de MR op ons vakantierooster voor
komend schooljaar:
Herfstvakantie: zaterdag 22-10-2022 t/m zondag 30-10-2022
Kerstvakantie: vrijdag 23-12-2022 t/m zondag 8-1-2023
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Voorjaarsvakantie: vrijdag 24-2-2023 t/m zondag 5-3-2033
Goede Vrijdag: 7-4-2023
2e Paasdag: 10-4-2023
Meivakantie: zaterdag 22-4-2023 t/m zondag 7-5-2023
Hemelvaartsdag: donderdag 18-5-2023 Vrijdag na Hemelvaart, vrije dag: 19-5-2023
2e Pinksterdag: maandag 29-5-2023
Zomervakantie: Vrijdag 7-7-2023 t/m zondag 20-8-2023
Studiedagen, waardoor kinderen vrij zijn:
Vrijdag 21-10-2022 – Studiedag
Maandag 6-3-2023 – Studiedag
Maandag 3-4-2023 – SGH Studiedag
Vrijdag 23-6-2023 – Studiedag

Koningsspelen
De dag begon met dansen, eerst op het
schoolplein en later ook nog in de groep.
Daarna allerlei activiteiten gedaan in en
rondom de school. Zo was een stormbaan
in Swanla, springkussen op het
schoolplein en hebben wij leren
freerunnen. Bij Bas beweegt hebben de
kinderen een crossfit training gevolgd. De
beide speelzalen zorgden voor een
uitdagend klim en klauter parcours voor
de kleuters en groep 3! Kortom een dag
vol spel en beweging.
Wilt u thuis de dans van vanmorgen ook
leren? Via onderstaande link kunt u
komende meivakantie nog volop dansen!

Link naar de video:
https://youtu.be/IU1xmydGadY?t=6

Leerling tevredenheid
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben ook aangegeven wat zij van onze school vinden. Waar zij de
top en de tips geven aan onze school. Een belangrijk onderdeel is ook de sociale veiligheid die is
gemeten in dit onderzoek. Wij gaan met de uitkomsten aan de slag om ons onderwijsaanpak verder te
verbeteren.
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Medewerkers tevredenheid
Ook de medewerkers van onze school hebben een onderzoek ingevuld, zodat wij een goed beeld
krijgen van de tevredenheid van ons team en verbeterpunten met elkaar kunnen aanpakken.
Wilt u werken in het onderwijs?
U werkt misschien al in het onderwijs en bent toe aan een overstap? Of u kent iemand die graag bij ons
zou willen komen werken. Ik drink graag een kop koffie of thee om de mogelijkheden te bespreken op
’t Reigerbos voor komend schooljaar. (e.denheeten@reigerbos.nl) Alvast bedankt voor het delen met
uw netwerk. Zo hopen wij volgend schooljaar met een volledige bezetting te kunnen starten!

Datum
23-4-2022 t/m
8-5-2022
26-5-2022 en
27-5-2022
6-6-2022
7-6-2022 t/m
10-6-2022
7-6-2022

8-6-2022

9-6-2022

10-6-2022

24-6-2022

Tijd

Activiteit
Meivakantie
Hemelvaart en vrijdag (leerlingen vrij)
2e Pinksterdag (leerlingen vrij)
Feestweek 50 jarig bestaan
Koningskwartier: Circus
Groep 1-2: Vossenjacht
Groep 3-4: Vossenjacht
Groep 5-6-7: Crea-spelletjes
Koningskwartier: Crea-spelletjes
Groep 1-2: Circus
Groep 3-4: Crea-spelletjes
Groep 5-6-7: Vossenjacht
Koningskwartier: Vossenjacht
Groep 1-2: Crea-spelletjes
Groep 3-4: Schoolreis
Groep 5-6-7: Circus
Koningskwartier: Schoolreis groep 1 en 7 (oefenen musical groep 8)
Groep 1-2: Schoolreis
Groep 3-4: Circus
Groep 5-6-7: Schoolreis
Studiedag (leerlingen vrij)
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