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Beste ouders/verzorgers, 
Na de herfstvakantie en twee mooie en goede 
studiedagen hebben we er weer veel zin in om 
de kinderen morgen (woensdag) op school te 
ontvangen. De studiedagen hebben we benut 
om de toetsresultaten te analyseren en het 
aanbod af te stemmen op de behoeften van de 
kinderen binnen de groep. We hebben ook een 
workshop over begrijpend lezen/luisteren 
gevolgd en daarbij kwam nog een keer het 
belang van goed kunnen lezen naar voren. U 
kunt uw kind daarbij helpen door voor te lezen, 
samen boeken uit te zoeken in de bibliotheek 
en vragen naar het verhaal dat ze aan het lezen 
zijn. Door veel te lezen worden kinderen goede 
lezers! 

 
We gaan er weer een mooie schoolperiode van 
maken. We blijven zeker alert en nemen de 
maatregelen van het RIVM in acht zodat het 
onderwijs programma aan onze kinderen zo 
goed mogelijk door kan blijven gaan.  
 
Op tijd op school 
De dagen worden korter 
en het is donker als we 
opstaan. Dat is altijd lastig 
maar we willen jullie wel 
dringend vragen om ervoor te 
zorgen dat de kinderen op tijd op school 
komen. Om half negen gaat de schooldeur 
dicht en start de les met lezen. Zoals ik al 
eerder aangaf is het super belangrijk dat de 
kinderen veel lezen.  

 
 
 
 
 

 
Iedere minuut dat ze missen met lezen is een 
gemiste kans. Dus graag voor 8.30 op school! 
 
Voortgangsgesprekken 
Helaas kunnen we u niet uitnodigen op school 
voor het voortgangsgesprek aangezien we het  
aantal volwassenen in school moeten 
beperken. De groepsleerkracht 
stuurt u deze week een 
uitnodiging met een datum en  
tijdstip waarop ze contact met u 
opneemt om de ontwikkeling van uw kind te 
bespreken.  
 
Denkt u nog aan de ouderbijdrage! 
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  
U kunt ook contant betalen bij de 
administratie. I.v.m. de in achtneming van de 
covid-19 regels graag vooraf even bellen 
wanneer u langskomt. 
Heeft uw kind een stadspas dan kunt u de 
ouderbijdrage 
hiermee voldoen. 
Geef de stadspas 
van uw kind mee 
naar school.  

  

 
 
 
 

         
Oktober                           Groep 
22 Rochenne  7 

25 Jayme  8 

25 Givefinaly  6 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

‘Altijd in beweging!’ 
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November                       Groep      
5 Eliana  1/2A 

7 Sem  5 

10 Darsairo  3 

12 Maria  7 

12 Jennely  3 

13 Kinan  6 

17 Romic  1/2A 

18 Kean  3 

20 Kinsey  8 

27 Heavenlee  7 

27 Jilenxio  7 

28 Agamjot  7 

30 Kevin 8 


