Wat is er allemaal in de tuin te zien.
Alle VVE locaties, peutergroepen, kleutergroepen en de dagopvang in Rilland, zijn na de
voorjaarsvakantie gestart met het thema “De tuin”. Groep 1-2 is gestart met: beesten die
onder de grond in de tuin leven. Misschien heeft u al gezien dat we molshopen hebben.
Spannend! Meer kunt u er over lezen op de website bij groep 1-2.
Dit thema sluiten we maandag 30 maart van 18.00 uur tot 19.00 uur af met een
tentoonstelling. Deze vindt dit jaar plaats op ICBS De Horizon. Iedereen is welkom.

Pannenkoekendag vrijdag 20 maart.
Dit jaar krijgen alle kinderen tussen de middag een pannenkoek.
We zijn op zoek naar ouders die deze voor ons willen bakken.
Wilt u voor ons pannenkoeken bakken, kom dan één of twee
pakken pannenkoekenmix halen bij juf Sois of juf Monique.
U kunt de pannenkoeken vrijdag 20 maart voor 12.00 uur bij ons
brengen. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze op hun
pannenkoek willen. Daar zorgen wij voor. Wat zullen we smullen.
Houdt u er rekening mee bij het vullen van de broodtrommel?

Tennisles.
Op 24 en 26 maart organiseert tennisvereniging
Bathsekreek een tennisles voor de basisschoolleerlingen.
Arthur, de tennistrainer zal samen met de jeugdcommissie
de lessen verzorgen. Woensdag 1 april is er vanaf 16.00
uur een “maak kennis met tennis” middag. De kinderen zijn
dan ook welkom. De tennisvereniging zorgt voor alle
materialen.
* de kinderen van groep 1 t/m 4 nemen op dinsdag 24 maart hun gymkleren mee want zij
gaan naar de gymzaal.
* de kinderen van groep 5 t/m 8 worden donderdag 26 maart met de fiets op school
verwacht, want zij gaan naar de tennisvelden.
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen tijdens het vervoer van en naar de
tennisvereniging. Mocht u willen helpen, kunt u dit doorgeven aan meester Rick.

Project: “Groen moet je doen”.
Op maandag 30 maart starten we met het school brede project “Groen moet je doen”.
Tijdens deze lessen en activiteiten staat vanuit onze methode Faqta alles in het teken van
groen. Ook de peuters van Kibeo doen mee met het project.
De afsluiting van het project zal plaatsvinden met een tentoonstelling op donderdag 23 april
van 18.00 tot 19.00 uur.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Schoolzwemmen “zwemkleding en kijkles” voor groep 3-4.
Op maandag 16 maart, zwemmen de kinderen van groep 3-4 weer
met kleding aan. Deze les is ook een kijkles voor ouders.
Als u mee wilt naar de zwemles kunt u met de groep mee rijden in
de bus, er is plaats genoeg. We zijn om ongeveer 10.10 weer terug
op school.
* Het zwemmen met zwemkleren is een extra oefening. Het wil niet
zeggen dat uw kind daarom binnenkort mag afzwemmen.

Koningsspelen.
Op vrijdag 17 april 2020 doen wij mee met de landelijke
Koningsspelen. Op deze dag organiseren we sport- en
spelactiviteiten voor alle leerlingen op school. We zien de
leerlingen graag deze dag met gemakkelijk zittende
schoenen en (rood, wit, blauw of oranje) kleding op school
verschijnen.
We hebben voor deze dag hulp nodig van ouders/
grootouders. Mocht u ook willen komen helpen, bent u van
harte welkom! Wilt u dit dan laten weten aan meester
Benjamin of meester Rick.

Verrassing van de activiteiten commissie.
Op donderdag 9 april zorgt de activiteitencommissie voor een verrassing.

Studiedag.
Op dinsdag 2 juni heeft het team van de Reigersberg een
studiedag staan. Noteert u alvast in uw agenda dat op
deze dag de leerlingen vrij zijn.

Bedankje voor het schoonmaken van de ramen/kozijnen.
Via deze weg willen wij, leerkrachten de Reigersberg en collega´s
van Kibeo, de ouders heel erg bedanken die vorige week de
ramen en kozijnen hebben gezeemd.
Eigenlijk hebben ze heel de school eens grondig onder handen
genomen. Nogmaals hartelijk dank voor dit leuke initiatief.

Open ochtend.
Op donderdag 26 maart zetten we de schooldeuren van 9.30 uur tot
11.00 uur open voor iedereen die op zoek is naar een
baby/dreumesgroep, peutergroep, basisschool of BSO.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
In de bijlage vindt u verdere informatie hierover.

Agenda
Onderwerp
Schoolzwemmen
Pannenkoekendag
Open ochtend VVE
Start zomertijd
Schoolzwemmen
Start project “Groen moet je doen”
Inloopochtend
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Omschrijving
09.30-11.00 uur
Klok gaat 1 uur vooruit

Geen school
Geen school
15-04-2020 & 16-04-2020

Datum
16-03-2020
20-03-2020
26-03-2020
29-03-2020
30-03-2020
30-03-2020
09-04-2020
10-04-2020
13-04-2020
17-04-2020

27-04-2020 t/m 10-05-2020

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

