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

Okt  18 t/m 22 Herfstvakantie  

Nov 2 Nationaal Schoolontbijt 

 

 
Kinderboekenweek 
We hebben een heel mooie Kinderboekenweek 
gehad. Woensdag was er een optreden van het 
Portugese circustheater gezelschap "Projecto 
Anagrama" met een wervelende voorstelling “Kaft, 
Blaadjes en Letters”. Alle kinderen en leerkrachten 
hebben genoten van het verhaal vol humor over een 
jongen die niet kon kiezen wat hij wilde worden en hoe 
er uit al zijn toekomstdromen uiteindelijk een boek 
ontstond. Voor een indruk van de voorstelling zie 
http://projectoanagrama.org/nl/cfl/ 
Het thema van de Kinderboekenweek is “Worden wat 
je wil…” en we hebben ouders gevraagd om te komen 
vertellen over hun beroep. Een aantal ouders heeft dit 
inderdaad gedaan en dat was ontzettend leuk. Hulde 

aan deze ouders!!            
Verder hebben we in de groepen veel gelezen en 
boeken besproken. We hopen dat de kinderen in de 
herfstvakantie lekker doorgaan met lezen. Lezen is 
vooral leuk en hoe meer je leest hoe meer je leert en 
je je woordenschat vergroot! 

     

 
 
Studiedagen 
Donderdag 14- en vrijdag 15 oktober zijn studiedagen, 
alle kinderen zijn dan vrij! Wij hebben een hele berg 
nieuwe boeken besteld die we goed gaan 
categoriseren en op een aantrekkelijke manier in de 
klassen gaan tentoonstellen. Vrijdag is een Zonova 
studiedag en gaan alle medewerkers van Zonova 
verschillende educatieve workshops doen.  

 
Herfstvakantie 
Maandag 18 oktober start voor alle kinderen de 
herfstvakantie! We wensen iedereen een fijne week 
en zien jullie graag uitgerust weer terug op 
maandagochtend 25 oktober om 8.20 uur! 

 
Ouders in de school 
Na de herfstvakantie zijn de ouders van de kinderen 
van groep 1/2 weer welkom bij de spelinloop. Dat 
betekent dat u ‘s morgens mee de groep in mag om 
samen met uw kind het spelletje of werkje te doen dat 
klaarligt. Op deze manier blijft u goed op de  
hoogte van de actuele thema’s en hoe uw kind bezig is 
in de groep. 
De ouders van de kinderen van groep 3 en 4 kunnen 
ook ’s morgens mee naar binnen om samen met hun 
kind te lezen. Samen lezen is vooral leuk en daarbij ziet 
u ook goed de ontwikkeling en vordering die uw kind 
maakt met lezen.  
Bij het ophalen ’s middags 
blijft iedereen gewoon 
buiten en komen de 
kinderen naar het hek toe. 
Voor de ouders van de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 is het natuurlijk 
mogelijk om een keer mee naar binnen te komen 
indien daar een reden voor is. We willen de 
beweegmomenten ’s morgens en ’s middags toch 
enigszins beperken aangezien het virus nog actief is en 
we sowieso voorzichtig 
moeten blijven.  
 
 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging”! 
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Ouderbijdrage 
Denkt u ook 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.  

   

OKTOBER 
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 

   

   

NOVEMBER 
         2 Daniel groep 1/2A 

5 Eliana  groep 3 

6 Jaïro  groep 1/2A 

7 Sem  groep 6 

10 Ertugrul  groep 1/2 B 

10 Darsairo  groep 4 

12 Maria  groep 8 

13 Kinan groep 7 

17 Romic  groep 1/2 A 

18 Kean  groep 4 

   

   

NOVEMBER 
26 Natania  groep 1/2B 

27 Heavenlee  groep 8 

27 Jilenxio  groep 8 

28 Agamjot  groep 8 


