
 

 

 

 

 
 
 
 
De voorjaarsbloemen staan te bloeien, de groentetuin is 
ingezaaid. De kinderen van groep 1-2 spelen buiten in de 
zandbak. De gymlessen geven we buiten. Er wordt buiten 
gegeten aan de picknicktafel. Jassen kunnen soms aan de 
kapstok blijven. Het doet iedereen goed. Ook genieten we  
van het samen op school zijn. De Corona regels moeten we 
helaas nog handhaven. We moeten nog even geduld hebben. 

 
 
Schoolfruit 
Het project schoolfruit gesubsidieerd door Europa is verlengd t/m 4 
juni. Uw kind krijgt op woensdag, donderdag en vrijdag fruit en 
groente van school.  
 
 
 
 
Gymzaal. 
Onder voorwaarden is het gebruik van de gymzaal gedeeltelijk mogelijk. Maar zolang de 
coronamaatregelen niet versoepeld worden, gymmen we buiten. 
 
 

Gezamenlijk VVE Thema 

Er wordt druk gewerkt in groep 1-2 aan het thema ‘Voertuigen”. Dit doen 

we gezamenlijk met het kinderdagverblijf, de peutergroepen en de 

groepen 1-2 van de andere basisscholen. 

In de klas hebben we een echte garage. Heeft u pech: de monteurs 

helpen u graag. Meester Rick heeft al een afspraak staan. 

Het thema sluiten we af met een puzzeltocht op ons schoolplein in de 

week van 15 maart. 

 

Sportactiviteit.  

 

Donderdag 18 maart wordt er door de gemeente Reimerswaal 

van 15.30 uur tot 16.30 uur een sport-spelactiviteit op het 

schoolplein van de Horizon georganiseerd. Zit je in groep 5,6,7,of 

8 dan mag je lekker mee komen sporten. Je moet je van te voren 

wel inschrijven! Het sporten is buiten, ga vooraf naar de toilet, 

was je handen goed en helaas mogen er geen ouders blijven 

kijken. Aanmelden: https://www.inreimerswaal.nl/sport-en-spel-ril 

 

 

https://www.inreimerswaal.nl/sport-en-spel-ril


 

 

 

 

 

Paaslunch en Paasweekend. 

Donderdag 1 april hoeven de kinderen geen lunchpakket mee naar school 

te nemen. De activiteitencommissie gaat de lunch verzorgen. Super fijn. 

Wat zullen we smullen.  

 

Daarna gaan we genieten van een lang Paasweekend. De kinderen zijn vrij 

op vrijdag 2 april, maandag 5 april en dinsdag 6 april. 

De meesters en juffen hebben dinsdag 6 april een studiedag online. 

 

Project “Groen Moet je Doen”! 

Groen moet je doen! 

Op 29 maart starten alle groepen in ons gebouw met het project 

‘Groen moet je doen!’ 

Iedere groep gaat werken aan een groenere wereld. Eerst moet je 

natuurlijk weten wat er aan de hand is en wat er fout gaat in onze 

omgeving. Daarna leren we hoe we beter voor het milieu kunnen 

zorgen en dat planten, dieren en mensen gezond kunnen 

(op)groeien. 

Door corona is het niet mogelijk om een afsluiting met en voor 

ouders te organiseren. Laat u in de week van 19-23 april verbazen door de presentaties van 

de kinderen en leerkrachten! 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf moet zich helaas dit schooljaar ook aan de strenge maatregelen houden 

vanwege Corona, maar we willen dit niet voorbij laten 

gaan en hebben samen met hen het volgende bedacht. 

Ze willen een hele leuke omgebouwde schaftkeet als 

mobiele portretstudio ombouwen. Deze kan zo het 

schoolplein op of naast school op de parkeerplaats 

staan. 

Kinderen hoeven daarbij niets aan te raken, ruim 1,5 

meter afstand is gewaarborgd met afzettingen en na 

iedere groep desinfecteren ze alles wat mogelijk toch is 

aangeraakt zoals bijvoorbeeld het krukje. 

De kinderen lopen zo naar binnen, gaan op het krukje zitten en na 2 portretfoto’s lopen ze zo 

weer naar buiten. Het verloopt dus ook nog iets vlotter dan bij de gebruikelijke themafoto’s.  

Deuren en ramen staan open voor een goede ventilatie, veiliger kan gewoonweg niet. 

We hopen op deze manier toch de schoolfoto’s te kunnen maken op woensdag 31 maart. 

We houden u op de hoogte. 



 

 

 

MR-vergadering  
 

 
Op 22 februari hebben we een MR-vergadering gehad. We hebben het 
gehad over verschillende veranderingen die in de school doorgevoerd 
moesten worden door de nieuwe Coronaregels. Vanwege de verschillende 
cohorten die gevormd zijn in de groepen, is het niet meer mogelijk om te 
splitsen. Dit heeft onder andere de volgende punten opgeleverd:  
• Leerlingenraad: Juf Larissa gaat de groepen 3-8 langs om per groep te 
praten over onderwerpen. Degene van de leerlingenraad schrijft op papier 

wat de conclusies zijn en dit wordt bij elkaar gevoegd. Op deze manier kan het toch 
doorgang vinden.   
• Inhaal- en ondersteuningsprogramma: Juf Larissa is begonnen met het inhaal- en 
ondersteuningsprogramma voor individuele leerlingen waar achterstanden geconstateerd 
zijn. In de corona-tijd is dit gedeeltelijk door kunnen gaan door video-bellen. Momenteel 
kan dit niet doorgaan omdat zij dan kinderen uit verschillende groepen ziet en mogelijke 
besmettingen door kunnen gegeven worden. Daarom richt zij zich momenteel op de 
groep waar zij ook les aan geeft, omdat ze daar toch al in de klas is; groep 5-6.   
• Splitsen van groep 5-6 op donderdag: Ook dit mag niet, omdat de groepen dan 
mixen. De oplossing die hiervoor geboden is, is dat meester Rick op donderdag vast 
groep 5-6 les geeft. Zodoende hoeven we niet te splitsen en kan groep 5-6 gewoon bij 
elkaar blijven. Dit zal zo zijn tot het weer mogelijk is te splitsen in groep 3-4-5 en groep 6-
7-8.   

      We willen nog even benadrukken, dat alle leerkrachten ontzettend trots zijn op de  
      wijze waarop ouders en leerlingen het hebben gedaan tijdens de Lock down. Dit  
      hebben we ook geëvalueerd.   
 
Hoog bezoek van Titus & Fien 
 
De redactie van de nieuwsbrief heeft gehoord dat er 
bij één van onze leerlingen uit groep 5-6 hoog 
bezoek is geweest van Titus & Fien. Wat ontzettend 
leuk. Zij kwamen langs om de boel eens flink op te 
vrolijken. Nou dat is gelukt hoor. Ook brachten ze 
een lekkere taart mee en een prachtig schilderij. 
Die bleek uiteindelijk ook nog eens gewonnen te 
zijn. Wat een leuke ervaring. En voor wie nieuwsgierig is naar Titus & Fien, ga naar de 
website www.vanhoorne.com om verschillende filmpjes van hen te zien. 
 
 
Aandacht voor de geldende maatregelen Covid-19 
 

Graag willen we iedereen nog eens wijzen op/ duidelijk 
maken dat we ons aan de maatregelen omtrent Covid-19 
moeten houden. Binnen school doen we dat erg goed, 
maar we zien dat bij het ophalen en brengen van de 
leerlingen er nog wel eens wat dingen, per ongeluk, 
misgaan. Zo moeten we nog steeds goed letten op de 
1,5 meter regel en het rekening houden met de 
looproute naar de poort toe. Wilt u daar alstublieft 
rekening mee houden. Dit voor ieder zijn veiligheid, maar 
ook die van uw familie en vrienden. 

  

http://www.vanhoorne.com/


 

 

 

 

 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Onderwerp Omschrijving Datum 

Sport en spelactiviteit Gemeente Reimerswaal do 18 maart 

VVE Project  afsluiting week 15 maart 

Project Groen moet je doen start maandag 29 maart 

Schoolfotograaf  woensdag 31 maart 

Paaslunch  donderdag 1 april 

Paasweekend en studiedag  2 t/m 6 april 

 

 

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website. 
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl 

Herfstvakantie ma 25-10-21 t/m vr 29-10-21 

Kerstvakantie ma 27-12-21 t/m vr 07-01-22 

Voorjaarsvakantie ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22 

Goede vrijdag Vr 15-04-22    

2e Paasdag ma 18-04-22       

Meivakantie ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22 

Hemelvaart + vr do 26-05-22 t/m vr 27-05-22 

2e Pinksterdag ma 06-06-22       

Zomervakantie ma 25-07-22 t/m vr 02-09-22 

http://www.obs-dereigersberg.nl/

