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Feb 10 Winterconcert gr. 5 t/m 8 

Feb 16 MR vergadering 

Feb 27 t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie 

 
Mrt 

 
6 t/m 9 

Studiedagen 
 (alle kinderen vrij) 

 
Mrt 

 
10 

Extra vrije dag 
(alle kinderen vrij) 

Mrt 14 t/m 16 Rapportgesprekken 

Apr 5 Schoolfotograaf 

 

 

 
Concert groepen 5 t/m 8 Leerorkest 
Iedere vrijdag oefenen de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 op hun instrument samen met de muziekdocent 
en de andere kinderen. Bent u ook benieuwd hoe dat 
klinkt? Kom dan vrijdag 10 februari luisteren naar uw 
kind terwijl hij/zij in het concert van het leerorkest 
meespeelt. Op de folder kunt u zien hoe laat u 
aanwezig moet zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) 
Binnenkort starten de leerlingen van groep 7 met de 
lessen van ‘Discussiëren Kun Je Leren’ (DKJL). DKJL 
gaat uit van de gedachte dat een meningsverschil niet 
hoeft te leiden tot een conflict en dat 

discussievaardigheden belangrijk én leuk zijn om te 
leren. DKJL begeeft zich op het snijvlak van debat, 
discussie en dialoog. Ze organiseren masterclasses en 
eigentijdse ontmoetingen. Daarmee versterken ze de 
mondelinge taal, burgerschaps- en sociaal 
emotionele competenties. DKJL leert kinderen en 
jongeren om te zeggen wat ze denken en om hun 
mening te onderbouwen. Nadat de leerlingen de 
masterclasses hebben gevolgd doen ze mee aan de 
Amsterdamse Debat Battle om te strijden voor de 
titel: Amsterdamse Debatheld 2023!  
 
 

 
Spreekuur leerplichtambtenaar en ouder-en 
kindadviseur 
Op donderdag 9 februari is er van 08:30 uur tot  
09:30 uur een inloopspreekuur van onze 
leerplichtambtenaar (Henna Vabrie) en onze ouder-
en kindadviseur (Astrid Gondorf). Dit preventieve 
spreekuur is bedoeld om verder verzuim te 
voorkomen. De leerplichtambtenaar kan advies 
geven om verzuim te voorkomen en geeft aan wat de 
gevolgen kunnen zijn van frequent verzuim. U kunt 
een afspraak maken of binnenlopen tijdens dit 
spreekuur. 
 
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 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging!” 
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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.  
 
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 
Het valt ons op dat we toch 
regelmatig leerlingen met 
croissantjes en koekjes in hun 
broodtrommel zien. Wij willen graag 
een gezonde school blijven. 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 gelukkig wel  
dat de meeste broodtrommels 
gevuld zijn met volkoren-
/bruinbrood,  
crackers en fruit of 'snoep' groenten zoals 
komkommers, tomaatjes, en paprika.  
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 
Ik wil alle ouders bedanken die de ouderbijdrage al 
betaald hebben. Voor ouders die dat nog niet hebben 
gedaan, graag z.s.m. doen. Wij zijn namelijk al bezig 
met het boeken van het jaarlijkse schoolreisje voor 
de leerlingen. 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.  
 

Over 2 weken, per 13 februari, stopt het 
schoolfruitprogramma. Het is dan al 16 weken dat de 
kinderen fruit hebben gekregen via het 
schoolfruitprogramma dat gefinancierd wordt door 
de Europese Unie. Vergeet u 
niet om uw kind vanaf 
maandag  
13 februari weer iedere dag 
fruit van huis mee te geven.  
 

 

      FEBRUARI   

3 Juanita  7 

4 Diëva  5/6 

6 Aaron  3/4 

6 Arthur  4/5 

10 Zayan  1/2B 

10 Sairina  8 

14 Elize  3/4 

17 Zahra  4/5 

18 Joann  1/2B 

19 Faithevy  4/5 

23 Brian  1/2B 

24 Amalia  5/6 

26 Ishika  8 
 

  

 

 
 

                
MAART 

2 Shania  8 

3 Phebe  4/5 

5 Jayden  1/2B 

8 Dominic  1/2A 

13 Ahmed  5/6 

15 Kaylah  3/4 

22 Marienio  8 

28 Alysha  8 
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