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Wij gaan weer beginnen!
Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad. Maandag is het dan zover en gaan alle kinderen weer
naar school. De afgelopen weken hebben wij alles weer in orde gemaakt op school. In deze
nieuwsbrief veel informatie. Deze nieuwsbrief is voortaan voor twee weken, de volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 2 september in verband met kamp groep 8.
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen de eerste schooldag meelopen naar
binnen.
Indien u dit wilt mag u op de eerste schooldag van 8:20 – 8:30 uur meelopen naar de groep van uw
zoon/dochter.
Kennismakingsavond op woensdag 31 augustus 2022
Wij ontvangen u graag op woensdag 31 augustus op school voor de kennismakingsavond.
De leerkrachten stellen zichzelf voor en zullen hun verhaal twee keer vertellen. De eerste keer om
19:00 en de tweede keer om 20:00. U kunt zelf bepalen op welke tijd u komt. Tijdens deze twee
bijeenkomsten wordt er veel informatie gedeeld die van u van belang zijn voor het komende
schooljaar. Daarnaast kunt u kennismaken met de andere ouders/verzorgers van de groep. Wij hopen
op uw komst!
Voorlichting over het voortgezet onderwijs
Voor de ouders van de groepen 8 wordt, aansluitend op de kennismakingsavond 31 augustus,
informatie gegeven over het Voortgezet Onderwijs. Dit vindt plaats op locatie Koningskwartier. De
eerste keer om 20.00 uur en de tweede keer om 21.00 uur.
Startgesprekken in de periode van 5 t/m 16 september 2022 (fysiek)
Dit schooljaar ontvangen wij u graag weer op onze school. Vanaf dinsdag 23 augustus 2022 om 20:00
uur kunt u via Parro weer een afspraak inplannen voor een startgesprek. Dit kunt u doen tot 30
augustus 2022 12:00 uur. Vanaf groep 6 voeren wij de startgesprekken samen met u als
ouders/verzorgers en uw zoon/dochter.
Praktische informatie voor de start van het nieuwe schooljaar voor groep 1/ 2
1. Passende gymschoenen mee, graag voorzien van naam.
2. Reservekleding in een plastic tasje graag standaard in de tas van uw kind. Dit kunnen wij
gebruiken bij eventuele ongelukjes.
3. Pauzehapje (10-uurtje) en lunch graag in aparte trommeltjes, voorzien van naam, meegeven.
Bij voorkeur een gezonde keuze. Drinken (water) liefst in een beker meegeven, voorzien van
naam.
4. Parro is de app waarmee leerkrachten ouders kunnen informeren en andersom. Mocht u hulp
nodig hebben, dan kunt u met school contact opnemen.
Fietsen in de rekken
Wilt u uw zoon/dochter vragen om de fietsen zoveel mogelijk in de fietsenrekken te plaatsen?
Zo voorkomen wij overlast voor anderen door onze fietsen op de stoep te plaatsen op het
Zaagmolenpad. Bedankt voor de medewerking.
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Via welke plein naar binnen?
De kinderen van de groepen 1/2a, 3a, 3b, 3c en 4b komen de school in en uit via het onderbouwplein
(plein met het gekleurde beeld).
De groepen 1/2b, 1/2c, 1/2d, 4a, 4/5c, 5a, 5b, 6b en 6c gaan de school in en uit via het
bovenbouwplein.
De groepen 6a, 7a en 7b gaan de school in en uit via de zijdeur bij de geel/blauwe fietsenstalling.
Reminder: Toestemming geven voor het delen van foto’s van uw kind
Wist u dat u zelf kunt aangeven wat er wel en wat er niet gedeeld mag worden omtrent foto’s die voor
school worden gemaakt van uw kind. Heel veel ouders hebben dit al gedaan via Parro en daar zijn wij
als school heel blij mee. Hierdoor kunnen wij als school sneller foto’s gebruiken en houden wij ons aan
de AVG-regels. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze privacy-voorkeuren in te vullen via Parro of
wanneer u deze al heeft ingevuld, checken of deze nog goed staan. Op de laatste bladzijde van deze
nieuwsbrief staat hoe u dit kunt doen.

Jaarplan 2022-2023
Afgelopen maanden is er gewerkt aan het jaarplan voor dit schooljaar.
Onze aandachtspunten voor dit jaar zijn:
• Rekenonderwijs
• Begrijpend lezen
• Kleuteronderwijs
• Reigerboslijn (wij borgen onze afspraken, en werken continu aan de doorgaande lijn door de
school heen)
• Doorontwikkeling LeerKRACHT (https://stichting-leerkracht.nl/)
Kamp groep 8
Deze week gaan wij op kamp met groep 8, wij hebben afgelopen weken de voorbereidingen gedaan en
hebben hier enorm veel zin in.

Nieuw in ons team
Graag wil ik mij even kort aan jullie voorstellen.
Ik ben Daniëlle van Spengen. Ik ben 29 jaar en de trotse moeder van Jack (2019) en Liam
(2022). Vanaf aankomend schooljaar ben ik werkzaam bij ’t Reigerbos. Een leuke nieuwe
uitdaging waarin ik heel erg veel zin heb. We gaan er samen een gezellig en leerzaam
schooljaar van maken!

Datum
22-8-2022
23-8-2022
24-8-2022
t/m
26-8-2022
31-8-2022
5-9-2022
t/m
16-9-2022
5-10-2022
21-10-2022
22-10-2022
t/m
30-10-2022

Tijd
8:20 uur
20:00 uur

Activiteit
Eerste schooldag, ouders groep 1 t/m 4 mogen meelopen naar binnen
Inschrijven Parro voor een startgesprek met de leerkracht(en)
Kamp groep 8

Kennismakingsavond en voorlichting voortgezet onderwijs
Startgesprekken groep 1 t/m 8

Start Kinderboekenweek
Studiedag, kinderen vrij
Herfstvakantie

Pagina 2 van 3
’t Reigerbos  Zaagmolenpad 1 2761 TL  Zevenhuizen  0180 638 333
’t Reigerbos dependance Koning Willem-Alexanderlaan 121-123 2761 HK Zevenhuizen  0180 638 330

Toestemming geven voor het delen van foto’s van uw kind
Wist u dat u zelf kunt aangeven wat er wel en wat er niet gedeeld mag worden omtrent foto’s die voor school
worden gemaakt van uw kind. Heel veel ouders hebben dit al gedaan via Parro en daar zijn wij als school heel blij
mee. Hierdoor kunnen wij als school sneller foto’s gebruiken en houden wij ons aan de AVG-regels. Zou u zo
vriendelijk willen zijn deze privacy-voorkeuren in te vullen via Parro of wanneer u deze al heeft ingevuld, checken of
deze nog goed staan.
Hieronder vindt u drie stappen waarmee u snel de privacy-voorkeuren voor uw kind aan kunt geven:
Stap 1: Open de Parro app en ga naar groepen, ga vervolgens bij acties naar privacy-voorkeuren.
Stap 2: U ziet een overzicht van uw kind(eren), klik vervolgens op het potloodje achter de naam van uw kind. (Dit
moet u bij meerdere kinderen op school, voor ieder kind apart doen)
Stap 3: Geef of in 1 keer voor alles toestemming of voor alle onderdelen apart aan of u toestemming geeft of niet.
Wanneer u klaar bent klik dan op opslaan.
Lukt het niet of heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met Robert den Arend door te mailen
naar dit email-adres: r.denarend@reigerbos.nl
Alvast bedankt voor uw tijd en moeite.
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