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Oudertevredenheidsonderzoek invullen
Uw mening over onze school is belangrijk! Wij werken continu
aan de doorontwikkeling van onze school, op die manier geven
wij optimaal onderwijs aan uw zoon/dochter. Wilt u het
onderzoek invullen? Het kan zijn dat het mailbericht in de spam
box terecht is gekomen, mocht u nog niets hebben ontvangen.
Nogmaals enorm bedankt voor uw mening! Uiteraard delen wij
de resultaten met u, dit onderzoek is volledig anoniem.
Pasen
Donderdag 14 april vieren we Pasen op school. En dit jaar weer met een ouderwets gezellig ontbijt in
de klas! Het ontbijt wordt geregeld door de OR. Wilt u uw kind zelf een bord, beker en bestek voorzien
van naam meegeven voor het ontbijt? Dit kan vanaf maandag 11 april. Ook hebben we per klas 2
ouders nodig die eieren willen koken. De eieren worden woensdag meegegeven naar huis en kunt u
donderdagochtend gekookt weer brengen in de klas. U kunt zich via parro opgeven bij de leerkracht.

Scholengroep Holland-studiedag: “Eerlijke kansen voor ieder kind.”

Rond 9:00 uur trapt Maxe de Rijk af met een mooie presentatie van haar boek “Geen stress, we gaan
het maken!” Een inspirerend verhaal uit de praktijk over eerlijke kansen voor ieder kind.
(https://maxederijk.nl/boek/) Daarna opent Anke van Vuuren (onze bestuurder) onze gezamenlijke
studiedag. Hierna volgden drie rondes met workshops georganiseerd door leerkrachten van de scholen
en/of door externe deskundigen. Wij konden ons verdiepen in Rekenen, muziek in de klas, taal en
bewegen, projectmatig werken, bordwerk en aantekeningen maken, vitaliteit en werkplezier,
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automatiseren is te leren, onderwijs aan anderstaligen in de klas, executieve functies, coöperatief
leren, didactisch coachen, Gynzy en met elkaar in gesprek over kansengelijkheid tijdens het
onderwijscafé. Kortom veel raakvlakken met de ontwikkelingen op onze school. Tot slot kregen wij het
nieuwe logo en de website van Scholengroep Holland te zien en een mooi optreden van de Speld live.

Juf Melanie
Vanaf gisteren is juf Melanie Wondergem bij ons op school begonnen. Zij gaat de
komende weken meedraaien in verschillende groepen, ook zal zij met groepjes
kinderen aan de slag gaan. Juf Melanie is een oud-leerling van onze school en heeft
vorig jaar de PABO afgerond. Wij wensen haar veel succes toe bij ons op school.
Juf Melanie werkt op de donderdag en vrijdag bij ons op school.
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
15-4-2022
18-4-2022
22-4-2022
23-4-2022 t/m 8-5-2022

Tijd

Activiteit
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
Tweede Paasdag
Koningsspelen
Meivakantie
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MHCZ is de hockeyvereniging in Zoetermeer. Bij ons kan iedereen op zijn/haar eigen niveau hockeyen.
Wil jij weten of hockey iets voor jou is? Dan ben je welkom op de kennismakingslessen. Die worden gegeven door
onze eigen junioren.
Zondag 8 mei 2022 is de eerste training.
Ben je tussen de 4 en 13 jaar? Dan ben je welkom!
Je betaalt € 5 per les.
Een vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er zin in!

Inschrijven en meer informatie via www.kennismakingscursus.nl
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