
 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
 
Mondkapjesplicht 
Sinds 1 december is er een mondkapjesplicht. We willen u hierbij op wijzen een mondkapje te dragen 
als u in ons OKC bent. 
 
Gymlessen 
Op vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 gymles. Deze les duurt 1½ uur voor zowel groep 3/4/5 als voor 
groep 6/7/8. Gym meester Corné bereid deze lessen voor en zet deze klaar. Hij zorgt voor 6 ‘stations’ 
waar verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Hij en de leerkrachten houden toezicht en geven 
begeleiding aan elk twee stations. De groepen 4 en 5 worden gemixt net als groep 6 t/m 8. Zo 
ontstaan er groepjes van ongeveer 6 of 7 leerlingen. Elke 12 minuten wisselen kinderen van station. Zo 
zorgen we voor afwisselende gymlessen waarin veel wordt bewogen en iedereen aan bod komt.  
 

GVO 

In oktober hebben we in de nieuwsbrief aangegeven dat we waarschijnlijk voor langere tijd geen 

Humanistisch vormingsonderwijs hebben. We boden toen aan dat er kinderen konden overstappen. 

Daar is flink gebruik van gemaakt. De groepen zijn nu vol. We proberen in een volgende nieuwsbrief 

wat meer te vertellen over wat de kinderen doen tijdens deze lessen in de klas.  

 
Berichten over de lessen van de GVO kunt u vinden op padlet.com/juftina, dit is een pagina van  
GVO Juf Tina de Jager. 
 

Sinterklaas  
We vieren vrijdag 4 december het feest. Vanaf groep 6 met surprises, waarin er voor elkaar een 
cadeautje wordt gekocht, een gedicht wordt geschreven en dit wordt verpakt op een creatieve 
manier.  
Groep 1 t/m 5 gaat in gesprek met de Sint via Zoom. Er is voor alle kinderen een actieve gymles voor 
pieten in opleiding met meester Corné.  
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Studiedag  
Op 10 november hadden we een studiedag. We hebben toen als leerkrachten gewerkt aan de 

verschillende “scenario’s” rondom Corona. Deze hebben we u afgelopen week gestuurd als 

zogenaamde “koelkastposters”. Ook hebben we met elkaar gesproken over het 

schoolondersteuningsprofiel, daarin bespreken we welke aanpassingen we kunnen doen in ons 

onderwijs en welke extra’s we kunnen bieden aan toekomstige en huidige leerlingen. We hebben 

bijvoorbeeld geen aangepast rolstoelvriendelijk toilet. Wanneer er een leerling zou willen komen die 

deze voorziening direct nodig heeft dan hebben we daarover vastgelegd dat dat niet gelijk passend is.  

We stellen ook ieder jaar onze doelen en verbeterpunten op, deze verzamelen we in een jaarplan. 

Hierin staat bijvoorbeeld dat we oudercommunicatie onder de loep nemen, wat is voor het team 

handig en belangrijk, hoe kunnen we met ouders eenvoudig berichten uitwisselen en elkaar op de 

hoogte houden. Parro hebben we al ingezet voor de schoolgaande kinderen, maar hoe kunnen we ook 

de kinderen van de opvang hiervan laten profiteren.  

 
Vakanties/studiedagen 2020-2021   
 

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, 
 

Omniskindcentrum de Reiger 
 
 

 


