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In de krant
Wij stonden deze week in Hart van Holland, vanmiddag hebben wij met groep 5 t/m 8 gelopen voor
Oekraïne. Daarnaast zijn er tal van andere acties georganiseerd, volgende week gaan wij het bedrag
bekend maken wat is opgehaald. Wij zijn enorm dankbaar voor uw inbreng en voor de inzet van heel
veel kinderen! Prachtig om deze betrokkenheid te zien!
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Een kijkje in de klas voor ouders
Volgende week opent iedere groep één dag zijn deur voor u als ouder. U bent van harte welkom om
een kijkje te nemen in de klas van uw zoon of dochter. Om dit goed te laten verlopen, hebben wij het
inloopmoment verspreid over de week. Hieronder ziet u wanneer welke klas aan de beurt is. U bent
van harte welkom van 8:20 – 8:45 uur. Na de meivakantie zal er weer een inloopmoment komen maar
dan op andere dagen i.v.m. werkende ouders.
Maandag 28 maart:
Groep: 1/ 2 B, 3A, 4A, 5A, 7A, 1/2F
Dinsdag 29 maart:
Groep: 1/ 2 A, 1/2 D, 4B, 3/4 C, 7B
Woensdag 30 maart:
Groep: 8A
Donderdag 31 maart:
Groep: 1/2C, 5B, 3B, 6A, 8B
Vrijdag 1 april:
Groep: 5C, 1/2 E, 6/7, 6B

Broertjes/zusjes inschrijven
Heeft u nog kinderen thuis die volgend schooljaar of daarna op school komen, wilt u dan een
aanmeldformulier invullen, zodat wij goed zicht hebben op de instroom komende jaren. U kunt het
formulier ophalen bij juf Marja.
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Babynieuws uit de kleutergroepen
Heeft u de ooievaar ook al boven 't Reigerbos zien rondvliegen?
In de kleutergroepen zijn de kinderen de afgelopen 2 weken druk bezig met de voorbereidingen voor
de komst van een baby in de klas. Om een baby een fijn plekje te kunnen geven hebben we wel veel
spullen nodig! Met goedvinden van de papa's en mama's worden er allerlei spullen van thuis
verzameld zoals een flesje, een slab, babyspeelgoed, een kinderwagen, een aankleedkussen, luiers en
ga zo maar door.
En als we de spullen niet hebben? Dan maken we het toch gewoon zelf! Zo is groep 1f samen met
meester Robert aan het klussen geslagen. Ze hebben een mooie box in elkaar gezet. Na wat meetwerk,
zagen, boren en schroeven mag het resultaat er dan ook wel zijn.
Het is erg mooi om weer zoveel enthousiasme en een grote betrokkenheid bij de kinderen te
bespeuren rond dit thema.
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Zieke leerkrachten
Helaas hebben wij deze week groepen een dag thuis moeten laten, omdat er geen leerkracht/invaller
beschikbaar was. Wij proberen dit altijd te voorkomen, maar met zoveel zieke leerkrachten deze week
is het ons niet gelukt. Wij vinden dit natuurlijk erg vervelend voor u als ouder, maar het maakt
nogmaals duidelijk hoe groot het lerarentekort is.
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.

Datum
30-3-2022
4-4-2022
15-4-2022
18-4-2022
22-4-2022
23-4-2022
t/m 8-52022

Tijd

Activiteit
Grote Rekendag
Studiedag (alle kinderen vrij)
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
Tweede Paasdag
Koningsspelen
Meivakantie
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Theateravond ‘Credits’ praten met je puber over geld

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Gouda organiseert in samenwerking met
Theatergroep PlayBack de thema-avond ‘Credits’ aan voor ouders/verzorgers van
jongeren tussen de 11 en 17 jaar.

De interactieve theateravond Credits van theatergroep PlayBack draait om bewustwording in de omgang met geld.
“Waarom krijg ik dat niet van jullie? Anouk heeft er ook eentje. Please?!" Hoe ga jij om met deze smeekbedes? Het
verlangen naar spullen. Erbij horen. Er zijn genoeg redenen voor jouw puber om te denken: "Ik voel me beter als ik
deze schoenen aan heb". En als hij/zij het niet voor elkaar krijgt, dan wordt je kind chagrijnig. Maar kinderen die
leren omgaan met een uitgestelde beloning, blijken later beter te sparen.
PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms
hilarische scènes aan de keukentafel. Kom het ervaren!
Datum en locatie
Data:
Tijd:

Dinsdag 05 april 2022
19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Theaterbakkerheij, Gouderaksedijk 24B in Gouda
Kosten: €5,00 per persoon (Ouderparen 10% korting)

Ga voor aanmelden of meer informatie 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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