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Dec 21 Kersttruiendag 

Dec 22 Kerstdiner 17:45 uur-18:45 uur 

 
Dec 

 
23 

Kerstviering, alle kinderen om 
12:00 uur vrij! 

Dec 27 t/m 8 
jan 2023 

Kerstvakantie 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog een week te gaan en dan begint de 
kerstvakantie!  
Gelukkig kunnen we dit schooljaar onze kerstviering 
op de gebruikelijke manier door laten gaan. Weet u 
nog dat we vorig schooljaar een week eerder dicht 
gingen en de leerlingen een kerstlunch hadden? Dit 
schooljaar hebben we weer een traditioneel 
kerstdiner op donderdagavond en op vrijdagochtend 
gaan we met de hele school naar de kerk. U heeft dit 
al kunnen lezen op social schools. Hieronder nog 
even de dagen op een rijtje: 
 

Woensdag 21 december: 
kersttruien-dag: 
Iedereen die dat leuk vindt komt 
deze dag in een prachtige kersttrui 
naar school. 
 

Donderdag 22 december: kerstdiner van 17:45 uur-
18:45 uur. Om 17:30 uur kunt u het eten/drinken al 
naar de klas brengen. 
 
Vrijdag 23 december:  
kerkbezoek 10:30 uur -11:30 uur. 
Deze ochtend gaan we met alle groepen naar de Drie 
Stromen Kerk. Ieder groep heeft een liedje 
voorbereid dat zal worden gezongen. Wilt u ook mee 
naar de kerk, neem dan even contact op met de 
leerkracht. Om 12.00 uur zwaaien we alle kinderen 
uit en dan begint de kerstvakantie!  
Wij wensen iedereen alvast mooie knusse feestdagen 
en een heel fijne vakantie. We zien iedereen graag 
weer op maandag 9 januari 2023! 

Koffie met… ouderparticipatie 
Op donderdag 12 januari van 08:45 uur- 09:30 uur is 
de volgende koffie met …bijeenkomst. Deze keer is 
het onderwerp ouderparticipatie. Ik zal u informeren 
over verschillende vormen van ouderparticipatie en 
over het verschil tussen ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie. Maakt u tijd vrij in uw agenda om 
deel te nemen? Ik zie u 
graag terug op deze 
bijeenkomst.  
 
MR 
Onze 
medezeggenschapsraad 
bestaat uit twee 
leerkrachten en twee 
ouders van bs Mobiel. De 
MR vergadert minimaal zes 
keer per schooljaar en houdt zich met name bezig 
met inhoudelijke zaken. De MR is de gesprekspartner 
van de schoolleiding en ziet er namens de leerlingen, 
ouders en leerkrachten  van de school op toe dat bs 
Mobiel een goede school is om onderwijs te  
genieten en te werken. De voorzitter van de MR is 
Vincent Bakker. Hij stelt zich aan u voor: 
Ik ben Vincent Bakker, voorzitter van de MR. Samen 
met mijn vrouw Linda de trotse ouders van Ginella 
(3/4) en Djess (1/2b). Sinds een klein jaar ben ik 
onderdeel van de MR en sinds einde schooljaar 
2021/2022 ben ik de voorzitter. Heb je vragen die je 
aan ons wilt stellen? Je kan ons altijd aanspreken of 
e-mailen: mrbsmobiel@gmail.com.    
 
Op tijd op school 
Dit is een dringend verzoek naar alle ouders die 
regelmatig hun kind te laat naar 
school brengen. De les start om 
8:30 uur maar helaas komen er 
nog steeds leerlingen te laat. Uw 
kind mist onderwijstijd hierdoor 
en wij zijn genoodzaakt om de 
leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. 
  
 
 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging”! 
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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  
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. 

    

 
 

 
 
 
 

 
 

December 
 

16 Sohaib  1/2B 

16 Rynelcio  7 

19 Kaelin  7 

19 Nadezda  5/6 

20 Jayce  3/4 

24 Nayra  3/4 

29 Amin  4/5 

 

Januari 
 

3 Carlton  7 

9 Jayden  4/5 

10 Hawa  7 

12 Nathanael  7 

12 Dyvailo  8 

15 Lily  8 
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