Meester Rob stelt zich voor.
Hallo, ik ben meester Rob (64) en kom op maandag, dinsdag en donderdag werken met de
kinderen in groep 5-6, samen met meester Rick. De kinderen in deze groep boffen met 2
meesters. Dat is vrij bijzonder.
Mijn werkervaring in het onderwijs loopt van 20 jaar basisonderwijs via 20 jaar docent
Nederlands op de Pabo naar invalleerkracht bij SOM - Bergen op Zoom/Zeeland en Archipel
- Vlissingen. Een fulltime baan dus. Mijn voorkeur gaat vooral uit naar Taal en dan Lezen &
Schrijven in het bijzonder.
Komend schooljaar ga ik naast 3 dagen bij Stichting SOM nog 2 dagen werken in Vlissingen
op de HZ, op de Pabo. Er zijn veel aanmeldingen voor het vak van leraar basisonderwijs dus
zijn er weer meer leraren en opleiders nodig.
Ik heb Brabant (Eindhoven, Herpen, Schaijk, Oss, ’s-Hertogenbosch) verruild voor
Vlissingen/Oost-Souburg. Het bevalt me prima aan zee. Ik kijk uit naar de samenwerking met
de collega’s op de Reigersberg en hoop u te ontmoeten als er iets te bespreken is of als u
vragen hebt.
Groeten meester Rob

Zomeractiviteiten in Reimerswaal.
Deze zomer zijn er weer volop activiteiten in Reimerswaal te beleven. De jongerenwerkers
van de Gemeente Reimerswaal hebben weer heel erg hun best gedaan om alles zo goed
mogelijk te regelen en ook in de verschillende dorpen. In de bijlage vindt u de flyer, zodat u
kunt zien welke activiteiten er zijn en waar deze gaan plaatsvinden.

Hulp gevraagd voor de AC (Activiteiten Commissie).
Via deze weg wil de AC graag een oproep doen om nieuwe ouders in de AC te vragen.
De AC verzorgt bij ons op school altijd hulp bij verschillende activiteiten en bedenkt ook altijd
leuke dingen voor deze activiteiten. Ben jij zo creatief en wil je onze school graag helpen bij
verschillende activiteiten dan kunt u zich aanmelden meester Rick.

Afsluiting schooljaar en fijne vakantie.
Op donderdag 9 juli hebben we de laatste schooldag gehad van het schooljaar 2019-2020.
Dit was een hele gezellige dag, die helaas zonder ouders/ grootouders heeft
plaatsgevonden. Volgend schooljaar doen we deze dag dubbel en dwars over. Ook het
afscheid van groep 8 hebben we op gepaste wijze gevierd. Ouders van groep 8 krijgen via
de mail een compilatie van de afgelopen week opgestuurd.
Het was een zeer bijzonder schooljaar dat we niet snel zullen vergeten. Corona heeft ons uit
het dagelijkse ritme gehaald, maar we lieten ons niet uit het veld slaan. In maart hebben we
volledig thuisonderwijs aangeboden en daar hebben we hele goede hulp vanuit de ouders/
grootouders van gekregen. Het was voor ons allemaal even wennen, maar het is allemaal
goed gekomen. Hierna mochten de leerlingen in groepen weer twee dagen naar school en
uiteindelijk weer volledig. Dit vonden we als leerkrachten helemaal geweldig. Toch de
leerlingen weer vijf dagen op school zien en voor de ouders was het natuurlijk ook fijn, zodat
ze zich volledig konden richten op hun werk.
Hoe het er volgend schooljaar uit gaat zien weten we allemaal nog niet zeker. Er zijn de
afgelopen weken versoepelingen geweest en die gelden ook voor het onderwijs, maar de
zomervakantie gaat een belangrijke periode worden om te kijken wat er hierna voor
richtlijnen komen voor ons. De 1,5 meter richtlijn blijft in ieder geval nog van kracht.
We houden u op de hoogte en wensen u allemaal een hele fijne zomervakantie toe en zien u
graag in goede gezondheid terug op maandag 24 augustus.

