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Okt 1 Olympische sportdag groep 6,7 en 8 

Okt 4 Start Kinderboekenweek op school 

Okt 14 t/m 15 Studiedagen (alle kinderen vrij) 

Okt  18 t/m 22 Herfstvakantie  

 

 
Ouders in school 
Vanaf 25 september gelden de nieuwe coronaregels 
en is o.a. 1,5 meter afstand houden niet meer 
verplicht. Dit biedt ook mogelijkheden voor ouders om 
de school weer binnen te komen en dat vinden we een 
fijn idee. We willen dit wel op een goede manier doen 
zodat iedereen, zowel ouders, kinderen als 
leerkrachten, zich er prettig en veilig bij voelt. Daarom 
willen we komende weken nog voorzichtig zijn en even 
afwachten of er gevolgen ontstaan t.a.v. de 
besmettingscijfers nu de samenleving weer open gaat. 
Het streven is om na de herfstvakantie ouders weer te 
verwelkomen op school voor bijvoorbeeld de 
spelinloop bij de kleuters en het samen lezen bij de 
groepen 3 en 4. U krijgt binnenkort bericht hoe over 
we dit willen organiseren. 
 
Kinderboekenweek 

De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn in 
volle gang. Dit jaar is het thema: “Worden wat je 
wil….”. We zijn benieuwd naar de beroepen van 
ouders/verzorgers en we willen u van harte uitnodigen 
om daar iets over te vertellen in de klas van uw kind. 
Laat het de leerkracht van uw kind even weten 
wanneer u tijd heeft om in de klas te komen. 
 
 
 

 
 
Gezonde school 
Wij willen graag een bijdrage leveren aan de 
gezondheid van alle kinderen. Daarom wordt er alleen 
water gedronken op school, fruit gegeten en 
stimuleren we het meenemen van een gezonde lunch, 
bruin- of volkorenbrood met hartig beleg. Trakteren 
kan ook op een gezonde en heel leuke aantrekkelijke 
manier. Afgelopen week nam een leerling uit groep 3 
deze fantastische heerlijke ‘goudvissen’ mee naar 
school om uit te delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeimindset 
Denkt u ook weleens: hoe zorg ik ervoor dat mijn kind 
zin heeft in leren, enthousiast wordt om iets nieuws 
te doen, nieuwsgierig wordt of graag een boek leest? 
Op Basisschool Mobiel leren wij de kinderen hoe zij 
hun gedachten kunnen omzetten zodat zij 
uitdagingen aangaan en voor zichzelf leermomenten 
creëren!   
Afgelopen donderdag heeft juf Fleur een workshop 
gegeven aan een groepje ouders. Als u deze heeft 
gemist is er een nieuwe kans! Donderdag 7 oktober 
van 08.30 uur tot 09.30 uur bent u van harte welkom. 
Het is echt de moeite waard!  
 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging”! 
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Ouderbijdrage 
Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage? 
Hiermee kunnen we de vieringen op school en het 
schoolreisje financieren. Er kan ook met de stadspas 
betaald worden. 
Geef de stadspas 
van uw kind mee 
naar school om 
deze te laten 
kopiëren!  
 
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.  

           
SEPTEMBER 

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 

 

 
 
 
 
 


