Start schooljaar
De start van het nieuwe schooljaar was anders dan anders. Geen ouders en verzorgers op
het plein en ook de opening was voor onze doen niet zoals het normaal gaat.
Wil natuurlijk niet zeggen dat we als team weer enorm blij waren iedereen aan het hek te
mogen begroeten. We hadden er allemaal weer heel veel zin in en we mochten de leerlingen
ook verblijden met een bidon. Deze in het kader van Gezonde school. We gaan er weer een
leuk en tof schooljaar van maken met elkaar.

Fruitdagen
De fruitdagen bij ons op school zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen willen
we denken aan gezonde voeding en dus het pauzehapje gezond houden. U kunt hierbij
denken aan een stukje fruit of groente.

Portfolio
De vakantie zit er weer op en de leerkrachten willen dan ook weer tijdig gaan beginnen met
het vullen van het portfolio. Wilt u er dan ook aan denken om het portfolio mee terug te
geven met uw zoon/ dochter.

Optreden Kaboem
Op maandag 5 oktober zal er voor alle groepen een workshop Kaboem gegeven worden
vanuit het KCE (muziekschool). Helaas mogen er gezien de RIVM maatregelen geen ouders
komen kijken, maar we zullen een leuke impressie maken voor op de website/
Facebookpagina en via Parro.

Nieuwe collega´s en stagiaires stellen 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
Mijn naam is juffrouw Larissa Staritsky. Samen woon ik met mijn
man en zoontje (10mnd) in Steenbergen. Op de maandag en
donderdag ben ik op de Reigersberg.
Als onderwijsassistent help ik juf Sois en juf Joyce met het
lesgeven aan groep 1/2.
Waar nodig word ik ingezet als inval juf binnen de school.
Met mijn achtergrond als Social worker en onderwijsassistent kan
ik de leerlingen de extra begeleiding geven die zij nodig hebben.
Mijn extra taak binnen de school is het helpen bij de
activiteitencommissie.
Groeten, Juffrouw Larissa
Hallo allemaal, mijn naam is Pim Heijboer, 19 jaar en ik woon in Kapelle.
Dit jaar kom ik stage lopen op de Reigersberg in groep 1-2 op donderdag
en vrijdag.
Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding onderwijsassistent (Scalda) en
ben erg blij dat ik de mogelijkheid krijg om hier in Rilland mijn studie af te
maken!
Groetjes, meester Pim.

Hallo allemaal, mijn naam is Demi Knuit en kom dit schooljaar stage lopen op
de Reigersberg in groep 1-2 op maandag, dinsdag en woensdag bij juf Sois.
Ik zit in het tweede jaar van mijn opleiding onderwijsassistent (Scalda) en heb
heel veel zin om ervaring op te doen hier op school om later het beroep tot
onderwijsassistent te kunnen vervullen.

Klassenouders
Dit schooljaar hebben we weer klassenouders die ons willen helpen als team bij het
inschakelen van hulp.
Klassenouder groep 1-2: Michelle Decker- de Beule (mama van Mees en Mia)
Klassenouder groep 3-4: Miranda Geluk (mama van Renzo)
Margo van Zweden (mama van Len)
Klassenouder groep 5-6: Athina Leemans (mama van Riley)
Klassenouder groep 7-8: Yvonne van der Beek (mama van Timo)
Elena Zegers (mama van Isa)

Nieuwe AC (Activiteiten Commissie) leden
Vorig schooljaar deden we een oproep voor nieuwe leden binnen onze AC. De nieuwe leden
hiervoor zijn bekend en hebben hun eerste vergadering al gehad. De nieuwe leden zijn:
Barry Olijerhoek en Miranda Geluk. Welkom binnen de AC.

Verkoop amaryllisbollen 8 oktober
Dit jaar zullen we weer amaryllisbollen verkopen,
alleen zal het op een andere manier gaan dan u
gewend bent. Gezien het Corona virus zijn we
genoodzaakt om ons aan de RIVM richtlijnen te
houden en dus kunnen we niet langs alle deuren
lopen om de bollen te verkopen. Verdere informatie
hierover volgt nog in een aparte brief.

Oproep namens AC
De AC (Activiteiten Commissie) is opzoek naar ouders die hen willen ondersteunen/ helpen.
•

Zo zijn zij op zoek naar ouders die op 23 september vanaf 18.30 uur het plein willen
opknappen. Hierbij kunt u denken aan: snoeien, maaien, onkruid weghalen……

•

Verder kunnen zij ook uw hulp gebruiken bij de verkoop van de amaryllisbollen.

Wilt u hen hierbij helpen kunt u een berichtje/ mailtje sturen naar meester Rick of via Parro
één van de leerkrachten benaderen. Alvast hartelijk bedankt.
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