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Start van de feestweek
Vandaag zijn wij verkleed op school gekomen, wij hebben vanmiddag onze feestweek met de hele
school geopend. Na deze opening kregen de kinderen nog een heerlijk ijsje. Kortom een feestelijke
opening met elkaar. Volgende week 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.
Wij hopen uiteraard op mooi weer zodat de festiviteiten buiten door kunnen gaan. Met name voor de
circusvoorstelling is droog weer belangrijk. Mocht het op de dag van het circus van uw kind regenen,
dan zal het oefenen en de voorstelling zelf binnen plaatsvinden. Bij een voorstelling buiten bent u van
harte welkom om te kijken, maar bij een voorstelling binnen kunnen helaas geen ouders aanwezig zijn
in verband met de beperkte ruimte. Op de dag van het circus krijgt u bericht via Parro over de locatie
van de voorstelling.
Geluidinstallatie
Wij hebben een nieuwe geluidsinstallatie kunnen aanschaffen dit schooljaar. Hierdoor kunnen wij
tijdens activiteiten muziek laten horen. Fijn dat u als ouders/verzorgers hier via de OR een bijdrage aan
heeft geleverd. Bedankt daarvoor!
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.
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".
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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
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

Toetsperiode
In deze periode nemen wij weer toetsen af bij de kinderen om te zien waar uw zoon/dochter staat in
zijn/haar ontwikkeling. Dit combineren wij met de gegevens van de methodetoetsen en houding in de
groep tot een mooi portfolio.
Voetbaltoernooi
Volgende week woensdagmiddag gaan vijf teams van onze school het opnemen tegen teams van
andere scholen. Onze school organiseert weer een leuk voetbaltoernooi voor groep 7 en 8.

Juf Nancy is afwezig
Juf Nancy is tijdelijk niet op school. Juf Nancy is de intern begeleider van de onderbouw, haar taken
worden overgenomen door de andere twee intern begeleiders juf Sandra en juf Ineke.
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
3-6-2022
6-6-2022
7-6-2022
t/m 10-62022
7-6-2022

Tijd

Activiteit
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
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8-6-2022

Datum
9-6-2022

10-6-2022

24-6-2022

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)

Tijd

Activiteit
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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