Kleiworkshop
De leerkrachten van de Reigersberg hebben op 21 en 28
oktober een workshop kleien gevolgd. Deze workshop
kwam uit de cultuursubsidie en er werd ons door juf
Jessica heel duidelijk uitgelegd hoe we hier binnen onze
lessen mee kunnen gaan werken.
Niet alleen de leerkrachten werden aan het werk gezet,
maar ook de leerlingen hebben via deze manier
workshops gekregen. Je ziet dat alle leerlingen hier heel
erg van genieten.
Nieuwe leerlingen
Wij vinden het fijn dat we een nieuwe leerlingen mogen verwelkomen bij
ons op school namelijk: Loïs en Gwen.
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.
Reservekleding herhaalde oproep
In groep 1/2 gebeurt er wel eens een ‘ongelukje’ of worden er kleren vies
bij het spelen. Gelukkig hebben we op school dan een bak met schone
kleren.
Nu is de inhoud van de bak wat afgenomen en zijn we daarom opzoek
naar kleren voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar.
Heeft u nog een (jogging)broek, legging, etc. liggen die te klein is voor uw
eigen kind(eren), maar nog goed genoeg voor een tweede ronde?
Dan houden wij ons graag aanbevolen! U kunt de kleren afgeven bij juf
Sois. Alvast bedankt!

Leerlingenraad (Reigerraad)
Na de herfstvakantie zijn er weer verkiezingen geweest en wel voor
de leerlingenraad (Reigerraad). Alle leerlingen vanaf groep 4
mochten, ieder op zijn eigen wijze, stemmen in de klas. De ene klas
deed dit met poppetjes leggen bij een naam en de andere klas weer
op de manier zoals het ook gebeurd in de landelijke politiek. Leuk
om te zien dat de leerlingen het begrip democratie goed begrijpen
en ook duidelijk hanteren binnen de groepen.
De leerlingen die in de leerlingenraad zitten dit schooljaar zijn:
Ezzedin, Arda, Chrisly, Owen en Mahá.
Ze werden ook gelijk aan het werk gezet door meester Rick, want er
moesten belangrijke beslissingen genomen worden over het plein.
Wat dat zal zijn horen jullie nog.

Sinterklaas
Donderdag 5 december komt Sinterklaas, samen met zijn Pieten bij
ons op school zijn verjaardag vieren. Om 8.30 uur wachten we met
z’n allen Sint en zijn Pieten op. Natuurlijk mag u bij de aankomst
aanwezig zijn.
Na de aankomst gaat groep 5-6 en groep 7-8 in de klassen de surprises uitpakken.
De Kibeo groep, groep 1-2 en groep 3-4 beginnen gezamenlijk in de hal, met Sinterklaas en
de Pieten.
Het beloofd weer een spektakel te worden.
Belangrijke data voor uw agenda:
o
o
o
o
o
o
o

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in Nederland.
Woensdag 27 november zetten we onze schoen. Alle kinderen moeten zelf een
schoentje mee nemen.
Maandag 18 november worden er lootjes getrokken in groep 5 t/m 8.
Zaterdag 23 november komt Sinterklaas aan in Rilland.
Woensdag 20 november gaan we met de hele school pepernootjes bakken. We
hebben daarbij veel hulp nodig. Binnenkort meer hierover.
Donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op onze school.
Dinsdag 3 december is er Pietengymles voor alle kinderen in de grote gymzaal. Alle
kinderen hebben dan gymkleren en gymschoenen nodig.

Nationaal schoolontbijt
donderdag 7 november hebben we allemaal lekker kunnen
genieten van een heerlijk ontbijt op school. Dit was verzorgd
door Aldi.
We kregen ook nog eens hoog bezoek, want de
burgemeester kwam samen met haar wethouder ons
verblijden met een bezoekje en at gezellig een hapje mee.
Het was een gezellig samen zijn en iedereen genoot dan ook
met volle teugen. Met iedereen bedoelen we dan ook
leerlingen, collega’s, hulpouders en ook de burgemeester.
Was een geslaagde morgen!!

Halloween
Op 31 oktober werden alle kinderen blij verrast met een lekker cakeje
voor Halloween. Deze verrassing was verzorgd door de mama van
Riley. Heel erg bedankt namens iedereen. Was top!

Bijeenkomst dorpshuis
Op maandag 11 november organiseren de Rillandse basisscholen en Kibeo in
samenwerking met de gemeente Reimerswaal en Indigo een ouderavond
“kwetsbaar online”. U bent van harte welkom in het dorpshuis.
In de bijlage vindt u meer informatie over deze avond.

Tentoonstelling Reigertijd
Graag nodigen wij u allemaal uit om naar de tentoonstelling van Reigertijd te komen kijken.
Deze zal plaatsvinden op 21 november in de middag. Een uitnodiging volgt nog.

Agenda
Onderwerp
Intocht Sinterklaas
Pepernoten bakken
Intocht Sinterklaas Rilland
Schoolzwemmen groep 3-4
Skate clinic (groep 3 t/m 8)
Pietengym
Sinterklaas op school
Schoolzwemmen groep 3-4
Nieuwsbrief 4

Omschrijving

Datum

Landelijke intocht

16-11-2019
20-11-2019
23-11-2019
25-11-2019
02-12-2019
03-12-2019
05-12-2019
09-12-2019
10-12-2019

Intocht Rilland

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website.
Deze is vernieuwd en er is een leuke virtuele tour te zien.
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl

