februari 2022
Beste ouder, verzorger,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari.
Ouder-/kindgesprekken
Na de vakantie krijgen de kinderen hun eerste rapport mee in
hun portfolio. Hierin kunt u de ontwikkeling van uw kind zien.
Daarnaast vindt u de doelen waar kinderen aan willen werken
en de werkjes en taken waar ze trots op zijn.
In week 12 zullen de ouder-/kindgesprekken plaatsvinden;
deze mogen op school plaatsvinden. Vanaf week 10 zullen de
leerkrachten de tijden waarop u kunt inschrijven, openzetten
in Parro. U krijgt daar een melding van.
Inloop
Inmiddels is bekend geworden dat de huidige maatregelen
wijzigen en dat ouders weer welkom zijn in de school. Heeft u
vragen voor ons of wilt u iets aangeven, dan bent u van harte welkom.
De afgelopen periode kwamen kinderen zelf het plein op, we hebben dit ervaren als een fijne manier
om de ochtend rustig te starten. We willen dit de komende tijd dan ook doorzetten. Voor u als ouder
willen we kijken naar een aantal inloopmomenten zodat u kunt zien en ervaren wat de kinderen op
school doen.
Wist u dat…
… groep 8 hun adviezen voor het voortgezet onderwijs heeft
gekregen?
… de kinderen voor Valentijn een bloem voor de mensen uit de
Rietkraag gemaakt hebben?
… in groep 3 een letterfeest geweest is?
… meester Corné nu ook op maandag buitenspellessen geeft en
de leerlingen hier erg enthousiast mee bezig zijn?

Gymspullen
De laatste periode zien we helaas dat kinderen weer regelmatig hun gymspullen vergeten of dat er
bijvoorbeeld schoenen ontbreken. We vragen u dan ook om dit te controleren in het belang van de
veiligheid van de kinderen. De kinderen nemen hun gymspullen mee naar de gymzaal en kleden daar
om. Het is niet de bedoeling dat de kinderen gymmen in de joggingbroek die ze ’s ochtends al
hebben aangetrokken. Wilt u ons daarbij helpen?

NLdoet
11 Maart is het weer NLdoet. Deze middag willen we als school niet
voorbij laten gaan. We willen daarom de handen uit de mouwen
steken en ons groene schoolplein wat extra aandacht geven. Deze
middag willen we taken doen als onkruid wieden, banken
onderhouden, vogelhuisjes repareren en nog wat dingen toevoegen
voor de kinderen. Hierbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Heeft u
zin om vanaf 14 uur te helpen op de pleinen, dan horen we dat
graag. U kunt zich tot uiterlijk 4 maart opgeven bij juf Maxime. Alvast heel erg bedankt.
Personeel
Het herstel van juf Jose vordert, op dit moment is zij bezig met haar re-integratie en het
uitvoeren van aangepaste en ondersteunende werkzaamheden.
Nieuws uit groep 1/2
Bij de kleuters werken we tot de voorjaarsvakantie aan het thema dieren van Schatkist en het project
Jungle van kleuteruniversiteit. In onze hal hebben we, samen met peuters, een echte jungle gemaakt.
Er staan al zelfgemaakte krokodillen, slangen, apen en papegaaien in. Tevens zijn er twee
groepswerkjes gemaakt door de kleuters. Een grote giraffe en een grote olifant. Elke dag worden er
weer nieuwe dieren aan de jungle toegevoegd.

In de rekenkring hebben we geoefend met het maken van reeksen met
dopjes. We hebben de strepen van een tijger en van een zebra gelegd en
daarna gekeken van welke kleur er de meeste waren. Dit waren
natuurlijk de zwarte, omdat beide dieren zwarte strepen hebben.

In de taalkring zijn we veel bezig met het uitbreiden van de
woordenschat. Zo hebben we besproken welke dieren er
allemaal in de jungle leven en welke van deze dieren je ook
wel eens in een dierentuin ziet.
Tevens hebben we deze week kennis gemaakt met de letter -g-. We
kijken bij een nieuwe letter altijd een letterfilmpje en maken vervolgens
een woordveld met woorden waar deze letter in voor komt. Ook dit keer
stond het woordveld weer helemaal vol met woorden met de letter -g-.
Knap hoor!

Kalender
25 februari
7 maart
11 maart
Week 10
16 maart
18 maart
Week 12

Start voorjaarsvakantie
Start school
NLdoet
Inschrijven ouder/kindgesprekken
Studiedag
Portfolio mee naar huis
Ouder-/kindgesprekken

Natuurlijk bent u altijd welkom op school wanneer u iets kwijt wil of iets wil vragen; bellen, mailen of
Parro is natuurlijk ook altijd mogelijk!

OPR Kind op 1 zoekt nieuwe leden
Het samenwerkingsverband zoekt nieuwe leden voor de ondersteuningsplanraad. In de bijlage vindt
u hier meer informatie over en het aanmeldformulier. Als u hier vragen over heeft, kunt u deze
stellen aan het OPR, opr@swvkindop1.nl

Nieuws uit de GVO les
We zijn het schooljaar gestart met het delen van verhalen. Vakantieverhalen in spelvorm, en het
maken van doelen en wensen.
Ook had ik de kinderen bijzonder nieuws te vertellen: ik heb de kans gekregen om als juf in het
reguliere onderwijs aan de slag te gaan. Het was mijn droom om dat óóit nog eens te doen, en nu
heb ik die kans gegrepen. Vanaf de voorjaarsvakantie zal ik daarom helaas stoppen als juf van
Godsdienstig Vormingsonderwijs. Daarom zijn we de afgelopen weken bezig geweest met een
afsluitend thema. Ook die ging over verhalen, maar dan fantasieverhalen. We oefenden met het
herkennen van beelden, omschrijven van plaatjes en het vertellen van verhaaltjes. We sloten dit af
met het spel Dixit. Een echte aanrader voor thuis ook!
We doen nog een leuke afscheidsles, op woensdag 23 februari, waarin de kinderen iets persoonlijks
krijgen en als school 2 mooie cadeaus.
Ik zal de kinderen en de school enorm gaan missen. Ik werk nu al bijna 9 jaar op De Reiger en heb
zoveel mensen zien gaan en komen. Alle dank naar ouders die hun kinderen aan de lessen mee
hebben laten doen. Ik hoop dat ik een stukje aan hun ontwikkeling heb bijgedragen. En dat ze later
zien dat ze écht wat aan de GVO lessen gehad hebben.
Ik wens iedereen een hoopvolle toekomst, veel liefde om je heen en geloof in onze wereld!
Hartelijke groet,
juf Tina de Jager van GVO les
Namens de Reiger
willen we juf Tina
enorm bedanken voor
alle lessen die ze
gegeven heeft en
wensen we haar veel
plezier bij haar
nieuwe baan!

