
 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
 
Decembermaand 
Normaal kunnen we in december, met hulp van de ouder(s)-raad 
veel extra’s aan onze activiteiten/festiviteiten geven. We volgen de 
richtlijnen van de overheid op en proberen om hierbinnen alles zo 
goed mogelijk te organiseren. We zullen deze decembermaand 
wat meer op afstand met elkaar vieren. Toch proberen we ook 
jullie als ouders/verzorgers hierbij te betrekken. Met de kinderen 
maken we er het allerbeste van! Wat we al weten is dat we geen 
kerstviering ’s avonds kunnen vieren. We zullen dit op 16 
december overdag doen en maken daar een mooie feestelijke 
middag van.  
 
Uitdaging  
Beste ouders/verzorgers,  
Via deze weg wil ik aan jullie laten weten dat ik vanaf de kerstvakantie ga stoppen met het werken 
voor de Reiger en Omniskindcentra. Ik ga een andere uitdaging aan als Teamleider bij Scalda. Ik wil 
jullie ontzettend bedanken alvast voor al het vertrouwen en de goede samenwerking.  
Saskia Delies zal mijn taken overnemen en in de volgende nieuwsbrief stel ik haar graag aan jullie voor. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat de Reiger blijft doorgroeien en door ontwikkelen.  
Met vriendelijke groeten, Jozien Borgmeijer  
 
Jumbo 
Bij de Jumbo is de actie “Sparen met elkaar” bezig. Wij doen als Reiger, zeer succesvol, mee aan de 
actie. De kaartjes kunnen nog worden ingeleverd. We gaan ontzettend goed, dank jullie wel allemaal! 

 
Vermiste en gevonden voorwerpen 
Er zijn veel gevonden voorwerpen. Vorige maand stonden de foto’s ook in de nieuwsbrief. Er is maar 
weinig opgehaald. Dus kijk nog even goed.  
Naast gevonden voorwerpen, raken er ook wel eens voorwerpen vermist. Er is een leerling een gymtas 
met gymkleding kwijt en er is een gezin een roze/gouden smartwatch kwijt. Kunt u iets teruggeven 
dan ontvangen we het ook graag voor hen.  
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Schoolfruit  

Het schoolfruit komt weer. Vanaf 11 november krijgen we op woensdag/donderdag/vrijdag fruit of 

groente! Dit is voor 20 weken. We weten nog niet precies wat voor fruit we geleverd krijgen. Mogelijk 

vragen we later nog om hulp bij het snijden en schillen. Onze ervaring is dat kinderen het meestal het 

lekkerst vinden om dit naast hun eigen pauzehapje te eten.  

 

Parro  

Met Parro zijn we twee maanden geleden gestart. Wij ervaren als leerkrachten het gemak van het 

sneller delen van een foto of een klein berichtje. We hopen dat jullie het ook positief waarderen? 

Mocht u nog tips of ideeën hebben, we horen het graag. In de onderbouw maken we al meer gebruik 

van Parro dan in de bovenbouw, dat komt ook omdat we daar als ouders en teamleden gewend waren 

in het delen van informatie per mail. Wij vinden dat niet erg en vertrouwen erin dat we er met elkaar 

in zullen groeien.  

 

GVO 

Nieuws uit de GVO les 

Vanaf de herfstvakantie gaan we in groep 3/4 voor het eerst werken rondom een Bijbelverhaal. We 

gaan op avontuur met Jozef, die u misschien wel kent van de film ‘de dromenkoning’ of de musical 

‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ die ook in Nederland was. Een verhaal over familie, 

ruzie, jaloezie, een jas, buitensluiten, dromen, een farao in Egypte, en een slim plan waarna het 

uiteindelijk allemaal goed afloopt in een reünie met zijn familie. Elke les is er een thema dat aansluit 

bij de belevingswereld van de kinderen, daarna een stukje verhaal en een stukje van het lied dat ook 

steeds langer wordt. Na 5 weken is ons avontuur dan klaar. 

Op ons GVO prikbord zullen foto’s verschijnen van de creatieve verwerkingen hiervan. 

Groep 5/6 en 7/8 gaan op wereldreis langs verschillende landen, waarvan we de religie leren kennen 

en een feest dat ze daar vieren. We leren over de Islam, het Hindoeïsme, het Jodendom, het 

Christendom en feesten zoals Halloween en Sint-Maarten. We verwerken alle informatie in een zelf 

gekozen project, waarin de kinderen hun creatieve of muzikale talenten gebruiken. 

Ook hiervan komen waarschijnlijk foto’s op ons prikbord te staan.   

De link naar dit prikbord is: padlet.com/juftina en dan de groep van uw kind aanklikken.   

Met vriendelijke groet, 

Juf Tina 



 

 

 
Vakanties/studiedagen 2020-2021   
Studiedag  10-11-20 

Kerstvakantie  18-12-20 t/m 01-01-21  
Voorjaarsvakantie 12-02-21 t/m 19-02-21  
Studiedag  17-03-21 

Meivakantie  26-04-21 t/m 07-05-21  
Studiedag  17-06-21 

Zomervakantie  23-07-21 t/m 03-09-21  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Jozien Borgmeijer  
En het team van Omniskindcentrum de Reiger 
 
 


