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MOBIEL
Levensbeschouwelijk basisonderwijs
“Altijd in beweging”!

sept

6

sept 8

Start schoolfruit: di, wo & do
Algemene ouderavond /
voorlichting PO – VO
Inloop:17:45
Start plenair: 18:00-18:30
Vervolg in de eigen klas: 18:3019:15

sept 13 t/m 15 Start-/ kennismakingsgesprekken

Beste ouders/verzorgers,
We zijn deze week goed van start gegaan en na één
week zijn de kinderen al behoorlijk gewend aan de
routines en activiteiten in de klas. Juf Annelies wordt
gemist maar we hebben als team, en met de
kinderen een mooie start gemaakt. Juf Annelies
maakt het goed op Saba en iedereen krijgt de
hartelijke groeten van haar.
Volgende week donderdag 8 september hebben we
de algemene ouderavond en de week daarop zijn de
kennismakingsgesprekken.
Wij vinden het belangrijk en goed dat u samen met
uw kind in gesprek gaat met de leerkracht over hoe
jullie school ervaren, waar hulp bij nodig is en wat de
kwaliteiten en positieve eigenschappen van uw kind
zijn. Bij de algemene ouderavond starten we eerst
gezamenlijk in de hal. Ik zal u dan schoolbreed
informeren en is er gelegenheid om kennis te maken.
Daarna gaat u naar de klas van uw kind en krijgt u
daar meer informatie over de groep. Ik hoop u allen
te zien donderdag.
Mira Swaans
Op tijd op school
8.20 uur gaan de schooldeuren open en 8.30 uur
starten we met de les.
Een heleboel kinderen zitten
iedere dag lekker op tijd in de
klas. Helaas is er ook een aantal
kinderen dat te laat komt. Dat is
echt jammer, we zien dat
kinderen het niet prettig vinden om de klas in te gaan
als de les al is begonnen. Als het vaker voorkomt

missen de kinderen ook echt onderwijstijd en zijn wij
verplicht om het te melden bij de
leerplichtambtenaar.
Bs Mobiel is een gezonde school
Dat betekent dat de kinderen
alleen water drinken op school
en fruit meenemen voor het
tussendoortje om 10.00 uur.
We stimuleren ook dat de kinderen een
gezonde lunch meenemen. We zien
dat veel broodtrommels gevuld
worden
met volkoren-/bruinbrood,
crackers en fruit of 'snoep' groenten zoals
komkommers, tomaatjes, en paprika.
Heel fijn dat de gezonde lunch
positief en actief door ouders en
kinderen wordt opgepakt.
Als uw kind jarig is mag hij/zij
trakteren in de groep. De traktaties willen wij graag
ook gezond. Op de onderstaande website vindt u
voorbeelden van gezonder traktaties:
www.gezondtrakteren.nl

EU-Schoolfruit

Onze school doet weer mee met EU-Schoolfruit!
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen
een gezonde boost willen geven. De school krijgt
gratis fruit en groente: drie stuks per leerling per
week, 20 weken lang, van 06 september t/m 7
februari 2023. Op dinsdag, woensdag en donderdag
hoeft u dus geen fruit/groeten mee te geven aan uw
kind (de andere dagen wel)
Zíen eten, doet eten!
Tijdens de EU-Schoolfruitperiode proeven kinderen
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verschillende soorten fruit en groente. Dat is lekker
en gezond, want in elke soort zitten weer net andere
gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zíen eten, doet
eten. Ook als kinderen nog geen grote
smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas lekker mee.
Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde
stoffen binnen die het in de groei nodig heeft. Thuis
kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren.
Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft.
Kinderen zijn soms pas gewend aan een onbekende
smaak na tien tot vijftien keer proberen

Heel Zuidoost leest!
Heel Zuidoost zet zich in voor het versterken van de
taalleesontwikkeling van de kinderen van Zuidoost.
Ouders, scholen, bibliotheek, Opvang en Brede
School zijn hierin partners binnen het Leesoffensief.
We vinden lezen belangrijk en we willen graag dat
alle kinderen thuis boeken kunnen lezen. Daarom
willen we ieder kind lid maken van de bibliotheek. Als
je lid bent van de bibliotheek kun je gratis zowel
online boeken lenen op onlinebibliotheek.nl als
fysieke boeken lenen in een van de vele locaties van
de openbare bibliotheek Amsterdam (oba). Er zijn
drie bibliotheken in Zuidoost: op het Bijlmerplein, in
Reigersbos en bij Ganzenhoef.
https://www.oba.nl/vestigingen.html#zuidoost
Voor het uitwisselen van de gegevens met de bieb
vragen we uw toestemming. We delen naam en
geboortedatum leerling en mailadres ouders, zodat
we voor alle leerlingen bibliotheek passen aan
kunnen maken en een eigen account voor de digitale
boeken. Natuurlijk hebben sommige leerlingen al een
pas. Toch graag uw toestemming, zodat we dat voor
het Leesoffensief in kunnen zetten.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage maakt het mogelijk dat we wat
extra’s kunnen doen bij de feestdagen. Denk
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bijvoorbeeld aan de Sint-, de kerst- de paasviering en
vooral dat we met z’n allen op schoolreis kunnen.
De ouderbijdrage is ongewijzigd €45,00
U kunt de ouderbijdrage overmaken op het
rekeningnummer van de school:
NL58 RABO 0330 7890 90 t.n.v. Mobiel Reigersbos
met vermelding van de naam van uw kind(eren).
U kunt ook contant betalen bij de administratie.
Heeft uw kind een geldige stadspas, dan kunt u ook
dit schooljaar de ouderbijdrage hiermee voldoen.
Geef de stadspas van uw kind mee naar school om
deze te laten kopiëren!

Pak je kans - hulp bij schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen?
Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.
Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de
gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de
kosten voor uw kinderen.
Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor
school, sport en cultuur. U mag het geld ook
gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om
thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen
en papier voor een printer. En om spullen te kopen
voor sport, muziek- en dansles.
• U krijgt € 166,- per jaar per kind op de
basisschool.
• U krijgt € 325,- per jaar per kind op de
middelbare school.
Gratis laptop of tablet basisschool
Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een gratis
laptop of tablet aanvragen.
Gratis laptop of tablet middelbare school
Voor uw kind op de middelbare school kunt u een
gratis laptop of tablet aanvragen.
Reiskostenvergoeding middelbare school
U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer
met het openbaar vervoer moet reizen naar de
middelbare school.
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U vindt alle regelingen, voorwaarden en het
aanvraagformulier op de
website: www.amsterdam.nl/pakjekans. Of vraag op
de school van uw kind naar meer informatie over de
regelingen. Hulp nodig bij het aanvragen? Daar kan
Evelien Meijer u bij helpen.

SEPTEMBER
1
8
16
17
19

Ik ben Evelien Meijer van het Buurtteam Amsterdam
Zuidoost. Elke dinsdag ben ik aanwezig op de school
van 13.30 tot 15.30. Ik ben aanwezig om de
stadspassen (met groene stip) van de kinderen te
scannen, hiermee wordt dan door de gemeente
Amsterdam de eigen ouderbijdrage betaald. Als je
vragen hebt over voorzieningen of hulp wilt bij het
aanvragen van bijvoorbeeld: sportfonds, stadspas,
scholierenvergoeding of de energietoeslag dan kun je
even langslopen.
Ook met andere vragen kun je langskomen dan kijk ik
of ik je daarmee kan helpen, kan ik dat niet dan maak
ik een afspraak bij een van mijn collega’s of verwijs ik
je.

Elyon
Adam
Abderrahmane
Ebisan
Ginella

Dominic
Eliana
Yahshira
Hiba
Jayden
Antoinette
Ernestina
Aleeza
Malaika
Aaron
Arthur
Ama
Hawa

4/5
5/6
5/6
7
3/4

1/2A (1)
1/2B (1)
1/2B (1)
1/2A (1)
1/2B (1)
1/2A (1)
1/2B (1)
1/2A (1)
1/2B (1)
3/4 (4)
4/5 (4)
4/5 (4)
7 (7)

Vanaf 12 september start de Bredeschool!
U kunt uw kind inschrijven via
www.bredeschoolzuidoost.nl
Heeft u vragen, neem dan contact op met de brede
schoolcoördinator juf Gina e.eysbroek@bsmobiel.nl).
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