
Nieuwsbrief 4 19 november 2021 

 

Basisschool Mobiel, Reigersbos 313, 1107 EZ, 020-6973735 website: www.bsmobiel.nl 
 

 

Nov 23- t/m 25 Voortgangsgesprekken 

Dec 3 Sintviering, alle groepen om 12.00 uur vrij! 

 

Het is volop in het nieuws dat het voor scholen moeilijk 
is om de klassen goed op te vangen bij ziekte. Helaas 
hebben wij hier ook mee te maken. We doen echt ons 
uiterste best om klassen te bemannen. Dat kan 
betekenen dat een groep in 1 week verschillende 
leerkrachten heeft of dat we moeten vragen om de 
kinderen een dag thuis te houden. We vinden het 
vervelend om dit te doen en het is heel fijn dat 
ouders/verzorgers zo begripvol reageren. Veel dank 
daarvoor. 

 
Voortgangsgesprekken 
Volgende week staan de voortgangsgesprekken 
gepland. U bent welkom op school maar wel met een 
mondkapje op. We houden afstand van elkaar en als u 
klachten heeft bel dan om aan te geven dat u het 
gesprek telefonisch wil doen. 
 
MR 
We hebben al een oproep gedaan en hierbij nogmaals 
de vraag of u zich wil aanmelden als MR lid. De MR is 
de gesprekspartner van de schoolleiding en ziet 
namens de leerlingen, ouders en leerkrachten van de 
school erop toe dat bs Mobiel een goede school is om 
onderwijs te genieten en te werken. De MR leden 
komen 6 keer per jaar bij elkaar. Mocht je interesse of 
vragen hebben dan is de voorzitter, Michael Maartens, 
altijd bereikbaar voor een praatje. Dat kan via 
maartens@mail.com of 06-37032621. 

 
Sinterklaas 

Sint vieren wij op 
vrijdag 3 december, 
de kinderen zijn dan 
om 12.00 uur uit! 

 

 
 

Ouderbijdrage 
Sint is in het land, Kerst komt eraan, dat betekent dat 
wij allerlei leuke activiteiten gaan doen waarbij we de 
ouderbijdrage goed kunnen gebruiken. Als u de 
ouderbijdrage nog niet heeft voldaan, wilt u deze zo 
spoedig mogelijk doen. 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.  

   

NOVEMBER 
26 Natania  groep 1/2B 

27 Heavenlee  groep 8 

27 Jilenxio  groep 8 

28 Agamjot  groep 8 

DECEMBER 
         3 Farasha  groep 6 

         7 Dishanara  groep 4 

         8 Djenea  groep 8 

         8 Shiveen  groep 7 

         9 Alina  groep 1/2 A  

       10 Meryame  groep 4 

       10  Jah-Vinno  groep 4 

       16 Sohaib  groep 1/2 B 

       16 Rynelcio  groep 6 

       19      Kaelin              groep 6 

       19      Nadezda             groep 4 

     MOBIEL 
Levensbeschouwelijk basisonderwijs 

“Altijd in beweging”! 
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DECEMBER 
   

19 Aryan  groep 8 

20 Jayce  groep 1/2 A 

24 Nayra  groep 1/2B 

24 Adonai  groep 8 

29 Amin  groep 4 

Jordan   groep 1-2B 
Sohaib   groep 1-2B 
Osman   groep 1-2A 
Youssra  groep 1-2A 
Leyana   groep 1-2B 
Yasmine groep 1-2B 


