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sept 7 t/m 9 Start-/ kennismakingsgesprekken  

 

Beste ouders/verzorgers, 
We zijn dit jaar goed van start gegaan en na twee 
weken school lijkt de zomervakantie alweer ver weg.  
Deze week zijn de kennismakingsgesprekken.  
Wij vinden het belangrijk en goed dat u samen met 
uw kind in gesprek gaat met de leerkracht over hoe 
jullie school ervaren, waar hulp 
bij nodig is en wat de talenten en 
positieve eigenschappen van uw 
kind zijn. 

De komende 
week start het leerorkest voor de 
groepen 6, 7 en 8 met een reeks 
klassikale lessen en daarna worden 

de lessen met de instrumenten hervat.  
 
Meester Shelly heeft versterking gekregen van 2 ALO 
studenten, Jendrick en Jay, zij zijn het hele schooljaar 
iedere maandag bij de gymlessen aanwezig. 
 
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 
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. 
 
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.  
 
 

 
Lezen 
Goed kunnen lezen is een vaardigheid die je de rest 
van je leven nodig hebt. Als je iets goed wil 
beheersen moet je dat heel veel doen en als je iets 
vaak moet doen is het belangrijk dat je er veel plezier 
aan beleeft. Daarom staat dit schooljaar LEZEN MET 
PLEZIER centraal en u kunt daar heel goed bij helpen. 
Thuis samen lezen, voorlezen, vragen stellen over het 
boek, belangstelling tonen en samen naar de 
bibliotheek gaan draagt allemaal bij aan het 
leesplezier. Met uw hulp kunnen we ervoor zorgen 
dat alle kinderen sterlezers worden! 

 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage maakt het mogelijk dat we wat 
extra’s kunnen doen bij de feestdagen. Denk 
bijvoorbeeld aan de Sintviering, de kerst- en 
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.  
 
 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging”! 
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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!  
 
 
 
 
 
 

Vanaf 13 september start de Bredeschool! 
U kunt uw kind nog inschrijven via 
bredeschoolzuidoost.nl  
Heeft u vragen, neem dan contact op met de brede 
schoolcoördinator juf Gina. 

            SEPTEMBER 
  8 Adam  groep 5 

16 Abderrahmane  groep 5 

17 Ebisan  groep 6 

19 Ginella groep 3 

25 Djennah groep 6 

OKTOBER 
3 Loïs  groep 7 

4 Giovanni  groep 6 

5 Yahcerio  groep 6 

7 Alexander  groep 8 

15 Romaissa  groep 6 

17 Jemuel  groep 6 

18 Glen  groep 8 

22 Rochenne  groep 8 

25 Givefinaly  groep 7 

27 Jhamel  groep 7 

30 Angel  groep 6 

 
 

Papa-Kofi Groep 4 

Jahnoah Groep 3 

Milou groep 1-2B 

Stenson groep 1-2B 

Drichero Groep 3 

Christabel Groep 1-2A 

Alvayro  groep 7 

Genesis groep 8 

Daniel groep 1-2A 

Elyon groep 3 

Joël Groep1-2A 

Djess groep 1-2B 

Nathan groep 7 

Jordan groep 1-2B 
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