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Kennismakingsavond
Afgelopen woensdag hebben wij vele van u gezien tijdens de kennismakingsavond op onze school.
Wij hebben u informatie gegeven over komend schooljaar en u heeft kennis kunnen maken met de
leerkrachten en de andere ouders in de groep. Bedankt voor uw komst. Volgende week gaan wij meer
in op de onderwijsbehoefte van uw zoon/dochter tijdens de startgesprekken.
Startgesprekken
Komende periode komen de startgesprekken eraan. Als leerkracht kijken wij uit naar een prettige
samenwerking het komende schooljaar. Het houden van startgesprekken geeft ons de mogelijkheid
om elkaar te leren kennen en wederzijdse verwachtingen uit te kunnen spreken in ons gezamenlijk
belang: de ontwikkeling van uw kind.
Om goed voorbereid te zijn voor dit gesprek volgen hieronder een aantal vragen waar u alvast over na
kunt denken:
• Gaat uw kind met plezier naar school?
Kunt u uitleggen waarom wel, of waarom niet? Hoe zouden ouders en school samen kunnen
werken om indien nodig dit te verbeteren?
• Hoe ziet u, als ouders, de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind?
Zit het kind lekker in zijn vel? Hoe gaat het samen spelen, samen werken? Komt uw kind op
voor zichzelf? Durft uw kind hulp te vragen?
• Wat verwacht u van de leerkracht?
Wij zorgen als school voor een warme overdracht naar het nieuwe schooljaar. De nieuwe leerkracht is
door middel van een groepsoverdracht op de hoogte van wat er in het voorgaande jaar heeft
plaatsgevonden en is besproken.
• Zijn er (andere) bijzonderheden waarvan de nieuwe leerkracht op de hoogte moet zijn?
Technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen zijn vakgebieden waarin kinderen zoveel
mogelijk op hun eigen niveau ontwikkelen.
• Krijgt uw kind op school voldoende ondersteuning en/of uitdaging?
• Kunt u thuis de ondersteuning bieden die uw kind nodig heeft?
• Hoe zouden school en ouders kunnen samenwerken om de juiste begeleiding te bieden?
Vanaf groep 6 zullen de kinderen ook zelf aanwezig zijn bij dit gesprek.
Reflectieformulier startgesprek groep 7/8
Via deze link komt u bij een reflectieformulier voor de kinderen uit groep 7 en 8. Neem deze samen
met de kinderen door, zodat we het gesprek goed met uw zoon/dochter kunnen voeren.
De kinderen in groep 6 hebben een ander gespreksformulier via Parro ontvangen.
Fietsen rondom de school
Komt u op de fiets naar school? Zet de fiets van uw kind netjes in de rekken of op de daarvoor
bestemde plekken. Wij krijgen klachten van buurtbewoners over het plaatsten van de fietsen van
ouders. Wilt u uw fiets bij halen en brengen zo neerzetten dat de buurtbewoners er zo min mogelijk
last van hebben? Alvast bedankt!
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Luizen
Wij zijn hard opzoek naar ouders die ons een aantal keer per jaar willen helpen met de luizencontrole.
Met name de eerste week na de schoolvakanties. U kunt zich opgeven bij Karin Looman via
k.looman@reigerbos.nl
Kalender voor ouders/verzorgers
Wij hebben alle activiteiten/studiedagen en vakanties in de kalender gezet. Via deze link kunt u hem
bekijken. Hij staat ook op onze website. https://obsreigerbos.nl/
Beslisboom Covid-19
Samen gaan wij de verspreiding van het coronavirus tegen, gelukkig valt het nu mee en laten wij hopen
dat dit zo blijft. In de beslisboom op de laatste pagina staat of uw zoon/dochter wel of niet naar school
mag komen bij klachten.
Brains folder is uit!
U heeft de folder van Brains ontvangen en daarin staan tal van leuke activiteiten waar uw
zoon/dochter aan kunt deelnemen. Schrijf u vooral in, want vol=vol.

Wat zijn ‘De gouden weken’?
De eerste weken na de zomervakantie worden ‘de gouden
weken’ genoemd. In deze weken wordt de
groep gevormd en worden de normen bepaald.
Na de zomervakantie heeft de groep de eerste weken de tijd
nodig zich te vormen. De hiërarchische
structuur verschuift wat. Bepaalde kinderen blijken iets
dominanter, een enkel kind heeft de groep
verlaten of is er aan toegevoegd. Juist deze gevoelige periode
is bij uitstek geschikt om in te zetten
op een juiste groepsvorming.
Daarnaast is er nog een reden om aan het begin van het
schooljaar in te zetten op de groepsvorming.
Je kunt de volgorde van de fases van groepsvorming
beïnvloeden, zodat de normen niet door de
groepsleiders worden bepaald maar door de klas en leerkracht
samen.
Schoolgids 2022-2023
Meer informatie over ons onderwijs staat in onze schoolgids. Ook diverse praktische zaken kun je
vinden in deze schoolgids. Wij hebben de schoolgids weer aangepast naar dit schooljaar. Via deze link
kunt u hem bekijken. Hij staat ook op onze website. https://obsreigerbos.nl/
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Meester Tijs is vader geworden
Afgelopen dinsdag is Jinte geboren. Meester Tijs zal de komende periode
regelmatig afwezig zijn doordat hij vaderschapsverlof opneemt. Wij wensen
het hele gezin een mooie tijd samen!
Juf Ineke (intern begeleider middenbouw)
Met ingang van 1 oktober gaat juf Ineke twee dagen in de week op een
andere school van onze stichting werken. De andere twee dagen blijft zij
verbonden aan onze school. De afgelopen weken is gezocht naar vervanging
voor haar en deze is gevonden.
Juf Jacqueline
Met ingang van 1 november start bij ons op school juf Jacqueline van der Vlist als intern begeleider
voor de middenbouw. Zij gaat werken op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Nancy
Helaas is juf Nancy nog niet in staat om haar werkzaamheden op te pakken. Wij wensen haar veel
sterkte bij haar herstel. Ze komt gelukkig iedere week even langs op school.

Datum
5 t/m 16
september
3 t/m 7
oktober
5 oktober
21 oktober
22 t/m 30
oktober
8 november

Tijd

Activiteit
Startgesprekken
Inloopochtenden op school, exacte dag volgt nog
Start kinderboekenweek
Studiedag (de kinderen zijn vrij)
Herfstvakantie
Voortgezet Onderwijs Informatiemarkt
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