Beste wensen voor 2020
Namens het gehele team van de Reigersberg en Kibeo willen
wij iedereen een gezond 2020 toewensen. Dat het weer net
zo’n leerzaam en prettig jaar mag worden als afgelopen
schooljaar.

Groene speeltoestellen op het plein
In de week voor de kerstvakantie is ons schoolplein
flink onder handen genomen door de mensen van
Van Vliet speeltoestellen. Ze hebben door weer en
wind ervoor gezorgd dat we mooie speeltoestellen
hebben.
Leuk ook om te vertellen is dat de speeltoestellen zijn
gekozen door onze leerlingenraad. Dit hebben ze
keurig gedaan en iedereen is er dan ook erg trots op.

Voorleesdagen
Met extra veel activiteiten! Voorlezen doen we
het hele jaar door, maar tijdens de nationale
voorleesdagen besteden we nog wat extra
aandacht aan het belang van voorlezen juist
voor de jongere kinderen.
Dit jaar staat het prentenboek Moppereend
centraal. Nu al verkrijgbaar met vingerpopje.
Tijdens de voorleesdagen is het mini-prentenboekje verkrijgbaar voor € 5,25 zolang de
voorraad sterkt.
Woensdag 22 januari doen de peuters en groep 1-2 mee met het Nationale voorleesontbijt.
De kinderen mogen in hun pyjama en met hun knuffel naar school komen. De school zorgt
voor het ontbijt.
Wilt u meer weten, kijk dan op www.nationalevoorleesdagen.nl . Daar staat o.a. de
prentenboeken top tien.

Cito toetsen
Deze maand zullen de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 weer
worden getoetst vanuit Cito.
Zou u hier rekening meer willen houden, dat uw zoon/ dochter goed
uitgerust op school aanwezig kan zijn. Dit heeft een positieve
uitwerking op de toetsresultaten van uw kind.

Pakjes en plastic
Aan het begin van het schooljaar hebben we iedereen gevraagd om te letten op pakjes en
plastic afval tijdens de pauzes. Hier wordt goed aan meegewerkt, maar zien toch dat een
aantal kinderen vanuit huis nog steeds dit meekrijgt. Gezien het milieuprobleem willen wij
hier ook rekening mee houden en daarom vragen wij u om het drinken in bekers mee te
geven en eten in broodtrommels. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Alle kleine
beetjes helpen mee aan een schoner milieu.

Agenda
Onderwerp
Schoolzwemmen
Nationale Voorleesdagen
Schoolzwemmen
Inloopochtend
KOMJOK viering

Omschrijving

Datum

KOMJOK viering op de Reigersberg

20-01-2020
22-01-2020
03-02-2020
05-02-2020
07-02-2020

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

