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okt 13 MR-vergadering 

okt  17 t/m 21 Herfstvakantie 

okt 24 t/m 25 Studiedagen 

Nov 8 Nationaal Schoolontbijt 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Nog een week te gaan dan begint de herfstvakantie!  
 
Start kinderboekenweek: Gi-ga-groen 
 

 
 
Afgelopen woensdag mochten alle kinderen in het 
groen naar school vanwege het thema Gi-ga-groen 
Kinderboekenweek 2022. Het podium is prachtig 
versierd en nodigt uit om eens lekker in een boek te 
duiken. De leerlingen van groep 8 is dat goed gelukt. 

 
 
Ook waren er deze week veel startactiviteiten binnen 
het thema: groep 3/4 en groep 4/5 gingen op 

onderzoek uit met een natuurgids. De kleuters 
maakten een herfstwandeling en de groepen 4/5, 5/6 
en 7 zijn gaan speeddaten met boeken. Allemaal 
activiteiten om onze leerlingen nog meer aan het 
lezen te krijgen en hun leesplezier te vergroten.  
Op school proberen we de kinderen zoveel mogelijk 
te stimuleren en motiveren om te lezen door oa 
een breed aanbod nieuwe boeken aan te bieden, met 
elkaar in gesprek te gaan over gelezen boeken, iedere 
dag 15 minuten te besteden aan stillezen en te 
zorgen voor een aantrekkelijke en diverse 
boekenkast. Wat vind ik het geweldig om te zien hoe 
betrokken de ouders van Mobiel zijn om dit 
leesplezier te vergroten. Iedere ochtend zie ik ouders 
die samen met kinderen in de hal lezen. Wat een 
geweldige betrokkenheid! 
Ook de komende technieklessen staan in het teken 
van het thema gi-ga-groen. Bent u nieuwsgierig naar 
wat uw kind daar zal doen? Vraag het de komende 
periode dan aan uw kind. De technieklessen worden 
op dinsdag gegeven door juf Caroline. 
 

 
 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging”! 
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Olympische sportdag 
Ieder jaar organiseert de gemeente Amsterdam een 
Olympische sportdag in het Olympisch stadion voor 
de groepen 7 en 8. Onze leerlingen waren daar 
natuurlijk bij aanwezig. Ze maakten daar kennis met 
verschillende sporten zoals bmx-en, boogschieten, 
atletiek en kickboksen. Het was een prachtige dag en 
de leerlingen hebben genoten. 
 

 
 

 
 

 

 
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 
 
Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan de ouderbijdrage?  
Deze maakt het mogelijk dat we wat extra’s kunnen 
doen bij de feestdagen en activiteiten. Denk 
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  

http://www.gezondtrakteren.nl/
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deze te laten kopiëren. U kunt ook elke 
dinsdagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 uur 
langskomen bij Evelien Meijer van het Buurtteam 
Amsterdam Zuidoost. Zij is dan aanwezig op school 
en zij kan u helpen bij het aanvragen van 
bijvoorbeeld: sportfonds, stadspas, 
scholierenvergoeding of de energietoeslag. 
Ook met andere vragen kunt u langskomen dan kijkt 
zij of ze u kan helpen en eventueel kan verwijzen naar 
een andere collega.     
 
 
 
 
 
 

  
 

OKTOBER 
 

3 Loïs  8 

4 Giovanni  7 

5 Yahcerio  7 

8 Osman  1/2A 

11 Youssra  1/2A 

15 Romaissa  7 

17 Jemuel  7 

25 Givefinaly) 8 

27 Jhamel  8 

30 Angel  7 

 
 
 
 

  

     
NOVEMBER 
2 Leyana  1/2B 

2 Daniel  1/2A 

5 Eliana  3/4 

6 Jaïro  1/2A 

7 Sem  7 

10 Ertugrul  0 

10 Darsairo  4/5 

13 Kinan  8 

16 Ama  4/5 

17 Romic  3/4 

18 Yasmine  1/2B 

18 Kean  4/5 

25 Kaouthar  1/2A 

26 Natania  3/4 

29 Victoria  1/2A 
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