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Vossenjacht
Zoals u in uw mail heeft kunnen lezen, zijn we op zoek naar ouders die vos willen zijn bij de
Vossenjacht. We hebben al veel aanmeldingen voor de dinsdag en woensdag, maar nog niet zoveel
voor donderdag 9 juni in het Koningskwartier. Wilt u deze dag graag helpen, tussen 13-14 uur? Mail
dan naar juf Annemarieke a.denheijer@reigerbos.nl
Het is ook mogelijk om u, samen met iemand, als een duo op te geven.
MR
In april hebben we een MR vergadering gehad. Deze avond hebben we het proces van de
totstandkoming van het werkverdelingsplan besproken. Ook de verhuizing en groei van de locatie
Koningskwartier aan bod gekomen.
We hebben ingestemd met het vakantierooster en de ouderbijdrage voor het schoolreisje.
Van de directie kregen we een presentatie over Stichting Leerkracht
Tenslotte hebben we ideeën opgedaan om de verkeerssituatie rondom de school veiliger te krijgen en
de nieuwe afspraken voor de overblijf zijn besproken.
Wilt u de volledige notulen lezen, dan kunt u een mail sturen naar mr@reigerbos.nl
Overblijfmedewerkers tekort!
Tussen de middag doen onze overblijf-medewerksters 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
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
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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

50 jarig bestaan
Op 3 juni openen wij onze feestweek, alle kinderen mogen dan verkleed naar school komen. De week
erop zijn er heel veel leuke activiteiten, circusacts oefenen en uitvoeren, creamiddag, schoolreis,
vossenjacht, voetbaltoernooi en nog veel meer. Wij gaan er een mooie week van maken met elkaar.

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
26-5-2022
en 27-52022
3-6-2022
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10-6-2022

24-6-2022

Tijd

Activiteit
Hemelvaart en vrijdag (leerlingen vrij)

Opening Feestweek 50 jarig bestaan, kinderen mogen verkleed naar school
2e Pinksterdag (leerlingen vrij)
Feestweek 50 jarig bestaan

Groep 1/2F, 7 en 8 locatie Koningskwartier: Circus
Groep 1-2: Vossenjacht
Groep 3-4: Vossenjacht
Groep 5-6-7: Crea-spelletjes
Groep 1/2F, 7 en 8 locatie Koningskwartier: Crea-spelletjes
Groep 1-2: Circus
Groep 3-4: Crea-spelletjes
Groep 5-6-7: Vossenjacht
Groep 7-8: Voetbaltoernooi (Buiten schooltijd)
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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