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MOBIEL
Levensbeschouwelijk basisonderwijs
“Altijd in beweging”!

Nov 8
Nov 16
Nov 17
Nov 22 t/m 24

Nationaal Schoolontbijt
Afsluiting project gr. 7 en 8
Koffie met LEESMOTIVATIE
start 8:30
Voortgangsgesprekken

Nationaal Schoolontbijt

Onze school doet weer
mee!
Op dinsdag 8 november schuift de hele school aan
tafel voor een gezond en heerlijk ontbijt. U
kunt uw kind(eren) op deze dag zonder
ontbijt naar school sturen. Uw kind krijgt
hierover ook een leuke les over de beste
start van de dag. Zo leert uw kind op een feestelijke
manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je
’s ochtends het beste kunt eten. Op de website
www.schoolontbijt.nl kunt u meer informatie hierover
vinden. Let op: de leerlingen van groep 3/4 van juf
Merel en juf Lesley starten op dinsdag altijd met
technieklessen van juf Caroline. Daardoor zullen zij
later op de dag met elkaar lunchen i.p.v. ontbijten. Zit
uw kind in deze klas? Zorg dan dat uw kind thuis
ontbijt.
Voortgangsgesprekken
Van 22 november tot en met 24 november vinden de
voortgangsgesprekken plaats.
De voortgangsgesprekken zijn op aanvraag, dat
betekent dat u alleen wordt uitgenodigd indien de
leerkracht dat aangeeft of als u als ouder aangeeft
een gesprek te willen. Wilt u dit uiterlijk woensdag 16
november aan de leerkracht van uw kind doorgeven?
Terugblik studietweedaagse
Op maandag 24 en dinsdag 25 oktober hadden we
een studietweedaagse. Tijdens deze dagen heeft het
team van Mobiel hard gewerkt om ons onderwijs te

verbeteren. Zo hebben we gekeken naar hoe we nog
beter kunnen aansluiten bij de behoeften van
leerlingen en hoe we ons onderwijs efficiënter
kunnen inrichten. Dit heeft in de bovenbouw
bijvoorbeeld geresulteerd in het groepsoverstijgend
aanbieden van begrijpend lezen lessen, en in de
middenbouw in een extra focus op het technisch
lezen. Daarnaast zijn we ook met een zelfevaluatie
begonnen om te kijken waar onze ontwikkelpunten
liggen en hoe we daar komen. Het waren twee
waardevolle dagen en de laatste dag hebben we
afgesloten met een heerlijke strandwandeling op het
stand van Noordwijk.

Koffie met………?
Op donderdag 17 november staat de eerste koffie
met…. bijeenkomst gepland. Ik hoor u denken: wat is
dat? Een koffie met …bijeenkomst wordt ook wel een
ouderbijeenkomst, koffieochtend of
themabijeenkomst genoemd. Tijdens deze eerste
bijeenkomst zullen we inzoomen
op leesmotivatie. Bent u een
fervente lezer of juist niet? Hoe
krijg u uw kind thuis aan het
lezen en hoe doen wij dat op
school. Wilt u ideeën met ons
uitwisselen?
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Kom dan op donderdag 17 november, nadat
u uw kind naar de klas heeft gebracht, naar de
centrale hal.
Daar starten we met lezen zoals iedere ochtend en
aansluitend wordt de koffie met LEESMOTIVATIE
georganiseerd. Ik hoop u dan te zien.
Project groep 7 en 8
De leerlingen van groep 7 en 8 doen tijdens de
technieklessen mee aan een project van AVA jr.
Ambassadeurs van Amsterdam Junior (AVA) is een
grootstedelijk leiderschapsprogramma waarmee de
stad investeert in een duurzame en betekenisvolle
verbinding met en tussen opkomende leiders in de
diverse gemeenschappen die Amsterdam rijk is. Dit
najaar bouwen ze voort op het programma dat in
2021 in samenwerking met AVA is ontwikkeld waar
jongeren (van 10 t/m 12 jaar) een podium krijgen om
zelf aan de slag te gaan met wat ze belangrijk vinden
voor de buurt, wijk en stad.
De inhoud van het programma is gebaseerd op de
Designathon methode waarbij de kinderen een
ontwerpproces doorlopen en vervolgens werken aan
de uitvoering van hun idee in hun eigen buurt.
Hierdoor krijgen de leerlingen
inzicht in over hoe zij met hun
talenten een bijdrage kunnen
leveren aan een maatschappelijk
vraagstuk in hun eigen wijk of
buurt.
Tijdens het proces ontwikkelen ze vaardigheden als:
samenwerken, communiceren van hun ideeën en hun
wensen, de leiding nemen in de groep, creatief
denken en burgerschap. Dit zijn allemaal
vaardigheden die je nodig hebt als het gaat over
“leiderschap”. De lessen worden uitgevoerd door
Designathon Works gastdocenten. Op 16 november is
er een feestelijke afsluiting van dit project in onze
gymzaal met de gemeente Amsterdam.
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.
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Als het vaker voorkomt missen de kinderen ook echt
onderwijstijd en zijn wij verplicht om het te melden
bij de leerplichtambtenaar.
Deurbeleid
Om 8:30 uur gaat de deur dicht. Bent u te laat, dan
vragen wij u vriendelijk om via de hoofdingang naar
binnen te komen en uw kind naar de klas te brengen.
Neem zachtjes afscheid op de gang en laat uw kind
rustig de klas ingaan. De les is uiteraard al begonnen.
Bij de
kleuters vragen we u om niet op het raam te tikken
want dit is storend en de leerkracht kan niet open
doen want die is met de les begonnen.
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.
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Geef de stadspas van uw kind mee naar school om
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.

NOVEMBER
2
2
5
6
7
10
13
16
17
18
18
25
26
29

Leyana
Daniel
Eliana
Jaïro
Sem
Darsairo
Kinan
Ama
Romic
Yasmine
Kean
Kaouthar
Natania
Victoria

DECEMBER
2
3
7
8
9
10
10
16
16
19
19
20
24
29

Mya-Lynn
Farasha
Dishanara
Shiveen
Alina
Meryame
Jah-Vinno
Sohaib
Rynelcio
Kaelin
Nadezda
Jayce
Nayra
Amin

1/2A
7
4/5
8
1/2A
4/5
4/5
1/2B
7
7
5/6
3/4
3/4
4/5

1/2B
1/2A
3/4
1/2A
7
4/5
8
4/5
3/4
1/2B
4/5
1/2A
1/2B
1/2A
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