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  8 Juni Schoolfotograaf 

14 Juni t/m 16 juni, Schoolkamp groep 8 

17 Juni Schoolreis groep 1 t/m 7  

18 Juni Studiedag, alle kinderen vrij 

21 Juni Studiedag, alle kinderen vrij 

  9 Juli Extra vrije dag, alle kinderen vrij 

12 Juli  t/m 22 augustus, Zomervakantie 

23 Aug Start schooljaar 2021-2022 

Beste ouders/verzorgers, 
De zomervakantie komt dichterbij, nog  
6 weken en dan is dit ‘gekke’ schooljaar 
voorbij. Het is fijn dat we in deze laatste weken 
toch een aantal activiteiten door kunnen laten 
gaan. Hieronder staat alles op een rijtje…. 
 
Schoolreis 
Het schoolreisje gaat 
dit jaar door en daar 
zijn we heel blij mee. 
Donderdag 17 juni 
gaan de groepen 1/2/3 naar Linnaeushof en de 
groepen 4/5/6/7 naar Drievliet. U krijgt nog 
informatie over wat de kinderen die dag 
moeten meenemen.  
 
Hierbij het verzoek om de ouderbijdrage te 
voldoen zodat we de kosten kunnen dekken 
voor het schoolreisje. 
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.  
 
Schoolkamp 
Met groep 8 gaan we 14- t/m 16 juni op 
schoolkamp naar het stadslandgoed De 
Kemphaan in Almere en daar kijken we erg 
naar uit! 
 
Rapporten 
Dinsdag 22 juni krijgen de kinderen hun 
rapport mee naar huis. In die week vinden ook 
de telefonische/digitale oudergesprekken 
plaats, u krijgt een uitnodiging van de 
leerkracht van uw kind.

 

Dinsdag 8 juni komt de 
schoolfotograaf op school 
om alle kinderen weer op 
z’n mooist vast te leggen.  

Volgende week is het de laatste week dat de 
kinderen fruit krijgen via 
het schoolfruitprogramma 
dat gefinancierd wordt 
door de Europese Unie. 
Vergeet u niet om uw kind 
iedere dag fruit van huis te blijven meegeven 
vanaf maandag 7 juni. 
 
 
 
 
 
 
 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

‘Altijd in beweging!’ 
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Mei                        groep 
27 Mees 4 

28 G’Shairo 3 

Juni                        groep 
14 Yannick  3 

15 Jerry  1/2A 

17 Naylah  1/2B 

18 Samuel  3 

21 Amira  5 

22 Shanneley  8 

29 Chemencio  7 

29 Rohan  6 


