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Schooljaar 2022 – 2023
Datum: vrijdag 16 september 2022

Instagram

Startgesprekken
Wij hebben de afgelopen twee weken u op school gesproken, vanaf groep 6 samen met uw
zoon/dochter. Tijdens deze gesprekken heeft u kennis gemaakt met de leerkracht(en) en heeft u
kunnen vertellen wat belangrijk is voor u in het onderwijs aan uw zoon/dochter. Vanaf groep 6 hebben
de leerlingen dit ook zelf kunnen vertellen aan de leerkracht. Wij kijken terug op hele fijne en open
gesprekken en wij gaan er samen een mooi schooljaar van maken.
Inloopochtenden
In de week van 3-7 oktober bent u weer van harte welkom om in de klas van uw kind een kijkje te
nemen. Tijden: 8:20-8:45
Locatie Koningskwartier:
Maandag 3 oktober: 1/2F en 7/8C
Vrijdag 7 oktober: 8A en 8B
Locatie Zaagmolenpad:
Dinsdag 4 oktober: 3C, 3A, 1/2B, 5B, 4/5C, 6A
Woensdag 5 oktober: 1/2A, 3B, 1/2C, 5A, 6C, 7A
Donderdag 6 oktober: 4A, 4B, 1/2D, 7B, 6b
Op andere dagen verzoeken wij u om uw kind bij de deur af te zetten.

Kinderboekenweek
Van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 14 oktober doen
wij weer mee met de Kinderboekenweek. Het thema is dit
jaar ‘Gi Ga Groen'. Deze dagen staat het lezen extra centraal.
We willen de Kinderboekenweek afsluiten met een
boekenmarkt. Het is dan mogelijk om na schooltijd, samen
met uw kind, boeken te verkopen die thuis niet meer
gelezen worden. Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kan dit
voor 5 oktober bij juf Annemarieke via
a.denheijer@reigerbos.nl .

Luizenmoeder gezocht
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we gelukkig twee aanmeldingen gekregen. Wilt u
alsnog helpen met luizen pluizen, mail naar k.looman@reigerbos.nl Alle hulp is welkom!
Ouderbijdrage
Volgende week ontvangt u van de ouderraad een bericht met het verzoek tot het betalen van de
ouderbijdrage. Vanuit de overheid is vastgelegd dat deze bijdrage vrijwillig is. Echter willen wij u
vragen deze bijdrage alstublieft te betalen. De ouderbijdrage komt ten goede aan de kinderen. Hoe
meer de ouderraad ontvangt, hoe meer zij kunnen organiseren voor uw kind.
Wat gebeurt er met uw geld?
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Met de ouderbijdrage steunt de ouderraad verschillende activiteiten voor de kinderen, zoals het
Sinterklaascadeau voor uw kind, de kerstviering en het paasontbijt. Ook betaalt u mee aan de
bibliotheek op school zodat de kinderen niet onder schooltijd naar de bieb in Swanla hoeven te lopen.
Ook ondersteunt u met uw bijdrage sportieve activiteiten zoals de Koningsspelen en het ijsje dat
daarbij hoort. Ondanks alle prijsverhogingen is de vrijwillige ouderbijdrage voor dit jaar vastgesteld op
€ 22,50 per leerling. Namens de OR alvast bedankt voor uw betaling!
Overblijfkosten continurooster
In 2020-2021 zijn wij gestart met het continurooster, u heeft destijds met grote meerderheid voor dit
continurooster gestemd. Hierdoor gaan de kinderen tussen de middag niet meer naar huis.
Dagelijks staan vrijwilligers klaar om uw zoon/dochter tussen de middag op te vangen. Zij spelen dan
samen met de kinderen buiten en/of begeleiden het lunchen. Deze vrijwilligers ontvangen hiervoor
een vrijwilligersbijdrage. Op 29 september stuur ik u de factuur voor de vrijwillige bijdrage in de
overblijfkosten. Zo kunnen wij dit op deze manier kunnen blijven doen. Alvast bedankt voor uw
bijdrage. Wilt u zelf ook vrijwilliger worden bij het enthousiaste overblijfteam of heeft u een vraag over
de overblijf? Dan kunt u een mail sturen naar overblijf@reigerbos.nl
MR
Dinsdag 20 september is er weer een MR vergadering. Dit keer zal er onder andere gesproken worden
over het jaarplan, locatie Koningskwartier, het draaiboek Covid-19, de begroting en de
tevredenheidsonderzoeken. De samenvatting van de notulen van deze vergadering zullen weer
gedeeld worden in de nieuwsbrief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt terecht via mr@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/
Waardevolle spullen
Het is verstandig om waardevolle spullen thuis te laten, tijdens het buitenspelen kunnen bijvoorbeeld
smartwatches e.d. kapotgaan of beschadigen. Daarnaast is het gebruik van smartwatches tijdens
onderwijstijd niet toegestaan.
CJG cursusaanbod
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor het aanbod van Centrum Jeugd en Gezin.
Waarin zij informatie geven over grenzen stellen bij kinderen en een aanbod hebben voor ouders van
gescheiden kinderen.
Jaarverslag ouderraad
Via deze link komt u bij het jaarverslag en een financieel overzicht van de ouderraad over schooljaar
2021-2022. In het jaarverslag leest u welke activiteiten de ouderraad afgelopen schooljaar heeft
georganiseerd en financieel heeft ondersteund. Hierbij kunt u o.a. denken aan organisatie van het
Sinterklaasfeest, aanbrengen van kerstversieringen, koningsspelen, organiseren en bekostigen
Paasontbijt én een financiële bijdrage aan de schoolbibliotheek.
Alle door de OR georganiseerde activiteiten en financiële bijdragen worden bekostigd met de jaarlijkse
ouderbijdrage. Dit is een beperkt bedrag dat wij aan ouders vragen voor élk kind dat op onze school zit.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 wordt net als afgelopen jaar vastgesteld op €22,50
per kind.
In schooljaar 2022-2023 bestaat de ouderraad uit de volgende leden: Ayşe Plaizier (voorzitter), Kristina
Visser (secretaris), Nurcan Balkan (penningmeester), Jolijn Tas, Carolien Kasbergen, Sanne van Empel,
Mandy van Weelie, Jantien Barelds.
Heeft u vragen over het jaarverslag, wilt u een toelichting op de financiën van het voorgaande of het
komende schooljaar, laat dit ons dan binnen 2 weken, vóór 3 oktober 2022 weten via e-mail
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(or@reigerbos.nl). Na deze reactietijd wordt boekjaar 2021-2022 afgesloten en de begroting voor
2022-2023 vastgesteld. Volgende week ontvangt u de factuur voor de ouderbijdrage via een e-mail van
WIS Collect (houd ook uw spam folder in de gaten) en kunt u deze via IDEAL betalen.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad OBS ’t Reigerbos

Van onze vakleerkracht gym, meester Chris:
Verschillende sportactiviteiten Nationale Sportweek
Vanwege de NOC*NSF Nationale Sportweek worden er voor jong en oud verschillende activiteiten
georganiseerd door Sportstichting Zuidplas. Zij hopen u hiermee op een makkelijke manier kennis te
laten maken met nieuwe of bestaande activiteiten in de omgeving. Hieronder staan activiteiten
waaraan u of uw kind kunt deelnemen. Dit kan gratis zijn of tegen een kleine vergoeding. Kijk voor de
datum/locatie en meer informatie op de laatste bladzijden van deze nieuwsbrief.
• Zwemdisco
• Vlootschouw (versierde bootjes, kinderactiviteiten, spelletjes en lasershow)
• Zaalvoetbal
• Suppen
• Ultimate Frisbee
• Peutergym
• Fit onder werktijd
• Zwemmen voor mensen met dementie
Verder worden er verschillende workshops georganiseerd waaraan u gratis kunt deelnemen. Op de
laatste bladzijden van deze nieuwsbrief staat nog meer informatie.
• Verenigingsavond inclusiviteit
• Ledenbinding
• Grensoverschrijdend gedrag
• Positief coachen
• Gezonde sportomgeving
• Open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+)
• Geld genereren
Veel plezier!
10@10 Challenge in de klas
Volgende week is de Nationale Sportweek. Het NOC*NSF organiseert een landelijke challenge om
kinderen 10 minuten te laten bewegen. Ze hebben een filmpje gemaakt waarin verschillende
Nederlandse topsporters te zien zijn, waaronder Rico Verhoeven, Yara van Kerkhof en Roy Meyer.
Volgende week laten wij in de klas het filmpje zien.
Oja... U mag natuurlijk zelf ook meedoen!
Klik hier voor het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=aQ3h5daxuzE&t=4s&ab_channel=NOC%2aNSF
10@10 Challenge 💪 | Om 10 uur 10
minuten bewegen 🕺 | NOC*NSF Nationale
Sportweek 2022
Op woensdag 21 september vindt om 10 uur
de 10@10 Challenge plaats. Met sporters van
TeamNL brengen we leerlingen van
basisscholen in beweging tijdens de NOC...
www.youtube.com
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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/

Juf Marissa in de hoofdrol!
Op 21, 22 en 23 oktober speelt juf Marissa in de Sneeuwkoningin de
hoofdrol. Wilt u de juf zien acteren in theater Swanla? Kom dan zeker
kijken naar deze fantastische voorstelling. U kunt kaarten voor deze
voorstelling kopen via:
https://www.theatervooriedereen.nl/kaartverkoop/
Juf Charissa
Vanaf vorige week is juf Charissa met zwangerschapsverlof. Wij wensen
haar veel sterkte met de laatste weken van haar zwangerschap.
Vacature midden- en bovenbouw
Wij zoeken uitbreiding voor de midden- en bovenbouw.
Op de website van onze stichting staat de vacaturetekst:
https://www.werkenbijscholengroepholland.nl/vacature/vacature-leerkracht-midden-en-bovenbouw
Wilt u deze link ook delen in uw netwerk, hopelijk vinden wij snel een geschikte leerkracht! Alvast
bedankt.

Datum
3 t/m 7 oktober

5 oktober
21 oktober
22 t/m 30 oktober
8 november

Tijd
8:208:45

Activiteit
Inloopochtenden op school
Locatie Koningskwartier:
Maandag 3 oktober: 1/2F en 7/8C
Vrijdag 7 oktober: 8A en 8B
Locatie Zaagmolenpad:
Dinsdag 4 oktober: 3C, 3A, 1/2B, 5B, 4/5C, 6A
Woensdag 5 oktober: 1/2A, 3B, 1/2C, 5A, 6C, 7A
Donderdag 6 oktober: 4A, 4B, 1/2D, 7B, 6b
Start Kinderboekenweek
Studiedag (de kinderen zijn vrij)
Herfstvakantie
Voortgezet Onderwijs Informatiemarkt
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Ieder kind heeft grenzen nodig
Kinderen hebben grenzen nodig. Ze geven duidelijkheid en
houvast.
Het is ook goed voor hun ontwikkeling. Ze leren daardoor hoe
we met elkaar omgaan.

Het valt niet altijd mee om duidelijke grenzen aan te geven. Veel voorkomende valkuilen zijn:
• voor de 10e keer uitleggen waarom je niet in huis mag voetballen
• het toch laten gebeuren, totdat je het zo spuugzat bent en de bom barst
• vragen: waarom doe je dat nou… ?
• iets de ene keer wel toestaan en de andere keer niet (net hoe jouw pet staat).
Voor een kind is het fijn te weten waar de grens ligt en dit te kunnen accepteren.
Hoe kun je daar voor zorgen?
• Maak voor jezelf keuzes wat je echt belangrijk vindt. Wat zijn onze regels? Wat willen we onze kinderen leren?
• Geef van te voren duidelijk aan wat je van je kind verwacht. Bijvoorbeeld ‘Wil je voetballen? Goed. Neem je
voetbal mee naar buiten’.
• Leg uit waarom iets moet of niet mag. Maar ga niet elke keer in discussie. Houd het liever kort: ‘Ik weet dat je
het niet leuk vindt. Je kunt kiezen: of de bal wegleggen, of naar buiten’.
• Richt je aandacht daarna ergens anders op. Houd wel in de gaten wat je kind doet. Grijp onmiddellijk in als je
kind zich niet aan de regel houdt. Bijvoorbeeld door de bal te pakken en weg te leggen. ‘Je mag hem straks bij
me komen halen’.
• Geef je kind de ruimte om boos te zijn. Natuurlijk vindt hij het niet leuk.
• Geef een complimentje als je kind de bal meeneemt naar buiten. ‘Fijn dat je er zelf aan denkt’.
Misschien duurt het een tijdje. Maar duidelijke regels geven houvast en brengen op den duur rust.
Wil je met iemand praten over grenzen aangeven, kijk op www.cjghm.nl, kies jouw gemeente en zoek pedagogisch
advies of CJG pedagoog
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Zo help je kinderen een scheiding door!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met psycholoog en opvoedkundige Tischa
Neve een webinar voor ouders van kinderen tussen de 2 en 16 jaar die gaan scheiden of gescheiden zijn.
Een scheiding heeft een grote impact, zeker als er kinderen in het spel zijn. Als
je uit elkaar gaat heb je de verantwoordelijkheid om dit proces zo goed
mogelijk te laten verlopen en te begeleiden voor je kinderen. Maar hoe vertel
je het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties en die van jezelf? Hoe zorg
je dat jullie kinderen zo goed mogelijk door de scheiding heen komen?
Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media,
geeft in dit webinar tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces
van een scheiding.
Dus ben jij gescheiden of zit je midden in een scheiding en wil je zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk door de
scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar vol inspiratie en tips te zijn! De webinar “Zo help je
kinderen een scheiding door!” is heel 2022 gratis te bekijken op de website.
Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op 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, woensdag, 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)
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