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MOBIEL
Levensbeschouwelijk basisonderwijs
‘Altijd in beweging!’

04 dec
18 dec

Sintviering, alle kinderen
12.00 u vrij
Alle kinderen 12.00 u vrij

Opening nieuw voetbalveldje

Beste ouders/verzorgers,
Op het grote plein aan de achterkant van de
school is een heel mooi voetbalveldje
aangelegd. Vanmorgen is het voetbaldveldje
officieel geopend door niemand minder dan
Brian Brobbey! Hij heeft onlangs zijn debuut
gemaakt bij het 1e van Ajax en toen ook
meteen gescoord! Brian is een oudleerling van
bs Mobiel en hij voelde zich vereerd om
vanmorgen het lint door te knippen. Kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 mochten tegen hem
voetballen en scoorden doelpunten.
Juf Fleur heeft het initiatief genomen voor het
voetbalveldje en zij heeft ook de sponsoring
geregeld. Hierbij ook een dikke dankjewel aan
juf Fleur.
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Groei mindset

We stimuleren op allerlei manieren de
groeimindset bij onze kinderen op school. Met
de groeimindset durven leerlingen uitdagingen
aan te gaan omdat ze weten dat als je iets voor
het eerst doet, het best lastig kan zijn. Fouten
maken en doorzetten horen erbij.
Wij noemen foutjes, kansen om te leren en
door veel te oefenen word je sterker en ergens
steeds beter in. Een vraag die wij regelmatig
stellen is: “Wat was jouw beste fout
vandaag..?” Verder lezen we voor uit
‘prenten’boeken over het brein zodat de
kinderen inzicht krijgen in hoe ze leren en dat
eigen inzet echt een verschil kan maken. We
zullen wat vaker informatie meegeven over de
groeimindset zodat u daar samen met uw kind
naar kan kijken.
Tutor Lezen
Toen ouders nog
gewoon de school
in konden lopen
hielpen ze bij
groep 3 en 4 met
lezen. Voor de
kinderen van
groep 3 en 4 is het
heel belangrijk dat
ze hardop lezen
aangezien ze nog
vloeiend en vlot
moeten leren lezen. We hebben een mooie
oplossing gevonden voor het gemis van de
ouders, namelijk een aantal kinderen van
groep 7 en 8. Zij hebben een maatje uit groep 3
of 4 en lezen dan samen in de hal van 8.30 tot
8.45. Ze doen dit echt heel goed en we zijn
heel blij en trots op alle maatjes.

Op tijd op school
Ik blijf erop hameren dat het
belangrijk is dat de kinderen op
tijd op school komen en gelukkig
doen een heleboel kinderen dit heel goed.
Zeker nu de kinderen van groep 7 en 8 samen
lezen met kinderen van groep 3 en 4 is het heel
jammer als ze op hun maatje moeten wachten.
Zo lekken er dan kostbare leesminuten weg.
Vanaf volgende week moeten we de
laatkomers melden bij de
leerplichtambtenaar.
Alle kinderen die na 8.30 binnenkomen
worden geregistreerd en doorgegeven.
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De Sint is weer in het land en we hebben
vernomen dat hij basisschool Mobiel weer zal
bezoeken. We hebben inmiddels al wat
voorbereidingen getroffen en stellen het heel
erg op prijs als de ouderbijdrage z.s.m. voldaan
wordt.
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.
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November
20
27
27
28
30

Kinsey
Heavenlee
Jilenxio
Agamjot
Kevin

December
3
7
7
8
8
10
10
16
19
19
20
24
24
29

Groep

Farasha
Daanisj
Dishanara
Djenea
Shiveen
Meryame
Jah-Vinno
Rynelcio
Kaelin
Nadezda
Jayce
Nayra
Adonai
Amin

8
7
7
7
8

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