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Online koffie of thee… (reminder)
Vorig jaar rond deze tijd stelde ik mijzelf aan u voor. Wij zijn
nu een jaar verder, gelukkig heb ik velen van u online of fysiek
alweer een keer gesproken. Het lijkt mij goed om met elkaar
in gesprek te blijven, ondanks dat wij elkaar nog steeds niet
fysiek kunnen ontmoeten. Ik wil graag met u het gesprek
voeren over onze school, welke tips/tops heeft u voor ons.
Daarnaast vertel ik u over welke mooie ontwikkelingen onze
school zichtbaar zijn dit schooljaar.
Wilt u deelnemen aan één van deze gesprekken, vult u dan dit formulier in:
https://forms.office.com/r/jVxxAVabgm
Samenvatting MR 25 januari 2022
Tijdens de laatste MR vergadering zijn er wederom diverse onderwerpen besproken.
De directie heeft een update gegeven over de ontwikkelingen rondom Corona en het Koningskwartier.
Verder is behoorlijk gedetailleerd de tussenevaluatie van het jaarplan gedeeld en de begroting voor
2022. De personeelsgeleding heeft de uitkomsten gedeeld van de evaluatie onder de leerkrachten over
het continurooster. De evaluatie is behoorlijk positief te noemen.
De gehele notulen zijn op te vragen via MR@reigerbos.nl
Corona update 26-1-2022
Op woensdag 26 januari heeft u via Parro de volgende aanpassingen met betrekking tot corona
doorgekregen:
De nieuwe quarantaineregels gelden vanaf vandaag, woensdag 26 januari voor een periode van zes
weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect
van de nieuwe quarantaineregels.
Leerlingen in het basisonderwijs blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek
zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Ook kinderen met verkoudheidsklachten
blijven thuis, tenzij ze een negatieve (zelf)test hebben.
Leerlingen in het basisonderwijs die in contact zijn geweest met iemand (ook een gezinslid) die besmet
is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het
coronavirus.
Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas in principe niet meer in quarantaine.
Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis. In sommige gevallen kan op
basis van overleg tussen de directeur van de school en de GGD toch besloten worden een groep in
quarantaine te plaatsen.
Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend
advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.
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Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te
blijven leven, ook het dringende advies om een medisch mondmasker te dragen vanaf groep 6 blijft
van kracht.
Theater voor kinderen
“Op woensdag 2 februari speelt poppentheater Dubbele Jan de voorstelling Ik wil een groot monster in
theater Swanla. Een spannende voorstelling met kleine, heel kleine en grote monsters voor jonge
kinderen vanaf 3 jaar.” Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer informatie.
CJG webinar
Op 10 februari 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve
een webinar over het ondersteunen van gezinnen in deze corona-periode. Het is bedoeld voor alle
ouders met kinderen tussen de 2 en 12 jaar uit Hollands Midden. Meer informatie verderop in deze
nieuwsbrief.
Gymnastiekvereniging
Lijkt jou turnen leuk en wil je het een keer proberen? Kom dan een keer langs bij gymnastiekvereniging
OSS voor 2 gratis proeflessen!!! Zie voor meer informatie de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief.
Nationaal Voorleesontbijt
Woensdag 26 januari zijn de Nationale Voorleesdagen gestart. Deze duren tot en met zaterdag 5
februari. Het doel van deze Voorleesdagen is het stimuleren van het voorlezen aan kinderen. Uiteraard
doen we dit op school veel, maar ook thuis is het belangrijk om voor te blijven lezen.
Als extra stimulans organiseren we woensdag 2 februari een voorleesontbijt op school. De kinderen
mogen deze dag, als ze willen, in pyjama of onesie naar school komen. Van de ouderraad krijgen de
kinderen iets lekkers aangeboden. Dit is echter geen volledig ontbijt. Het is dus de bedoeling dat de
kinderen wel thuis ontbijten. Voor vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.

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.
Datum
2-2-2022
25-2-2022
26-2-2022
t/m
6-3-2022
Week van
14-3-2022
30-3-2022

Tijd

Activiteit
Voorleesontbijt
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Grote Rekendag
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Ik wil een groot monster in theater Swanla

De Theaters mogen weer open!
Op woensdag 2 februari speelt poppentheater Dubbele Jan de voorstelling Ik wil een groot monster in theater
Swanla. Een spannende voorstelling met kleine, heel kleine en grote monsters voor jonge kinderen vanaf 3 jaar.
Deze voorstelling is geïnspireerd op het Prentenboek van het Jaar 2022 Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe
Veldkamp en Kees de Boer. Dit boek staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 5
februari.
De voorstelling in Swanla begint om 15.00 uur, de toegang bedraagt € 7,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.dorpshuis.nl
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Webinar – Nog steeds corona … Zo kom je er als gezin doorheen!

Op 10 februari 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar
over het ondersteunen van gezinnen in deze corona-periode. Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen tussen
de 2 en 12 jaar uit Hollands Midden.
Er komt als ouders veel op ons af en op onze kinderen ook. We hebben onze
eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen. En
dat al een hele lange tijd. We hebben al tijden als gezin intensief met elkaar te
maken, moeten steeds weer schakelen en zijn het inmiddels allemaal ook wel
behoorlijk zat.
Hoe begeleiden we kinderen zo goed mogelijk in deze lange Coronatijd? Hoe zorg
je voor een goede sfeer binnen het gezin? In dit webinar helpt psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend
van TV en verschillende media, je op weg met antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s. Samen kijken we naast
de enorme uitdagingen waar we voor staan ook naar de kansen die dit alles meebrengt voor je gezin!
Dit webinar vindt plaats op donderdag 10 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar Help je puber de corona-periode door kan via www.cjgcursus.nl of via 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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Lijkt jou turnen leuk en wil je het een keer proberen? Kom dan een
keer langs bij gymnastiekvereniging OSS voor 2 gratis proeflessen!!!
Wanneer: dinsdag, donderdag en zaterdag voor verschillende
doelgroepen. (zie de website)
Wie: voor iedere leeftijd vanaf ongeveer 1,5 jaar oud.
Waar: burgemeester Nederveenlaan 53 in Zevenhuizen
Facebook: Gymnastiekvereniging OSS
Mail: ledenadmin@gymnastiekverenigingoss.nl
Website: www.gymnastiekverenigingoss.nl
Telefoon: 06 33692784 (meester Jimmy)

Pagina 5 van 5
’t Reigerbos  Zaagmolenpad 1 2761 TL  Zevenhuizen  0180 638 333
’t Reigerbos dependance Koning Willem-Alexanderlaan 121-123 2761 HK Zevenhuizen  0180 638 333

