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Schooljaar 2019-2020
Het afgelopen schooljaar is een schooljaar dat niemand heel makkelijk zal vergeten. Door de coronaperiode werd de wereld
in één klap zo anders. Voor de kinderen betekende het een lange periode van niet naar school toe kunnen en thuiswerken.
De Reijer heeft het thuiswerken in snel tempo gerealiseerd. Dat is een ontwikkeling waar we tevreden over zijn. Het is een
periode waarin we veel geleerd hebben m.b.t. op afstand onderwijs verzorgen. Met vallen en opstaan lukte het ons goed
een prettige manier van werken te vinden voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Het is wereldwijd nog steeds een lastige periode waarin naast persoonlijk verdriet ook heel veel mensen zorgen hebben
over hun directe toekomst. Gelukkig hebben we de afgelopen maanden steeds meer versoepelingen door zien gaan.
Het is echter nog niet zo dat alles weer terug bij het oude is. We blijven voorbereid op eventuele aanpassingen.
De start van het nieuwe schooljaar duurt nog even, maar is niet ver weg. We keren voor veel groepen terug naar het
vertrouwde rooster. Voor de groepen 1-2 is dat nog niet handig i.v.m. de te grote toeloop van kinderen en ouders.
U leest hier in deze nieuwsbrief meer over.

Pensionering van Aad en Marjan S.
Begin volgend schooljaar nemen we afscheid van twee zeer
gewaardeerde collega’s. Zij gaan met pensioen.
Aad Snijders en Marjan Steketee gaan na lang op De Reijer
te hebben gewerkt, afscheid nemen van het onderwijs en
De Reijer.

Nieuwe collega’s op De Reijer
Er werkt een aantal nieuwe collega’s op De Reijer vanaf
schooljaar 2020-2021. Clea van der Linden (groep 7),
Kelly Lingen-Roozen (groep 3), José van ’t Hoff (groep 5a) en
Kirsten den Braven (groep 6a) gaan deel uitmaken van ons
team.

Nieuws van de MR
Het schooljaar 2019-2020 begon voor de MR met de introductie van drie nieuwe
leden, een ouder en twee personeelsleden.
De speerpunten voor dit schooljaar waren:
- de opbrengsten (resultaten op de cito -toetsen)
- input op het nieuwe schoolplan
- gebruikelijke punten
- meedenken over beleid met betrekking tot huiswerk en hulpouders.
Vanaf maart werd ook de MR verrast door het Corona-virus. Vergaderingen konden niet doorgaan en in plaats van
meedenken over beleidsmatige dingen en de school daarin adviseren, mochten wij meedenken over thuiswerken,
heropeningsplannen en aangepaste schooltijden. Er was een ouder die deel zou gaan nemen aan de MR-cursus. Deze is
verplaatst naar het volgende schooljaar.
In juni was het de eerste keer dat wij weer bij elkaar kwamen en tevens de laatste MR-vergadering van het schooljaar. Er is
toen met de oudergeleding een extra afspraak gepland om input te leveren voor het schoolplan.
Tijdens de laatste vergadering werd bekend dat een aantal zittende personeelsleden de MR zouden gaan verlaten.
Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen Hans, Jelle, Ingeborg, Denise en Froukje als personeelsleden plaatsnemen in de MR.
De MR hoopt op een rustig en productief schooljaar in 2020-2021.

Uw privacy voorkeuren in Parro aangeven
De Reijer gaat zorgvuldig en gepast om met de privacy van kinderen.
Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit
tegenwoordig wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier om dit heel makkelijk, veilig op te lossen. Alles
staat in één keer op de juiste plek in onze administratie. We vragen u dit aan het begin van het schooljaar,
zodat u dit voor een heel jaar vastlegt. We hoeven u dit verder niet meer te vragen.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt dit nu zelf doen via de volgende
stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
U kunt dit zelf bekijken op de onderstaande link
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders

Parro
De communicatie tussen school en ouders verloopt grotendeels via Parro.
Het is heel belangrijk dat dit goed werkt en dat u toegang heeft tot de informatie die de school hier met u deelt.
In de kalender van Parro staan alle belangrijke activiteiten die op school en in de groep van uw kind worden georganiseerd.
Houdt u deze kalender goed in de gaten, zodat u niets hoeft te missen.

Ziekmeldingen alleen nog via Parro doorgeven a.u.b.
Als uw kind ziek is, geeft u dit dan via een Parro-bericht door aan groepsleerkracht van uw kind. U hoeft hiervoor de school
niet te bellen.

Jaarkalender 2020-2021
De jaarkalender krijgt u meegestuurd in de bijlage via Parro.
Deze kalender bevat alle tot dusver bekende data van
vakanties, activiteiten, etc. Echter, de kalender is niet
compleet voor het gehele schooljaar. In de loop van de tijd
komen er ook groepsgebonden activiteiten bij. Deze kunt u
zien in de kalender van Parro. Het is daarom raadzaam Parro
goed te volgen.

Belangrijke informatie voor volgend schooljaar
Na de zomervakantie ontvangen alle ouders de nieuwe schoolgids van De Reijer. U krijgt donderdag a.s. een overzicht van
belangrijke informatie voor het komend schooljaar. Het is handig deze bijlage te bewaren.
De jaarkalender is voor zover mogelijk ingevuld. U begrijpt dat het nog niet voor alle activiteiten duidelijk is of we dit kunnen
organiseren. We zullen dit telkens goed bekijken. Houd u Parro a.u.b. ook goed in de gaten.

De eerste schooldag
Maandag 31 augustus 2020 is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Uiteraard hopen we dat u, ondanks de
beperkingen die de corona-crisis met zich meeneemt, een goede vakantie heeft gehad. Maar na zes weken is het natuurlijk
ook wel erg fijn om weer naar school te kunnen gaan.
Voor de kinderen die voor het eerst naar groep 1 gaan, kunnen we ons zeker voorstellen dat zij het fijn vinden als hun
ouders de eerste dag mee gaan naar hun nieuwe lokaal. Het is een hele stap naar de basisschool.

Met deze ouders wordt afgesproken door de leerkracht hoe we dit gaan organiseren.
Voor alle andere kinderen geldt dat zij alleen naar binnen toe gaan. De afgelopen periode hebben we gemerkt dat kinderen
dit heel erg goed kunnen.

Startgesprekken
Vanaf week 3 vinden de startgesprekken plaats op De Reijer. Dit zijn heel
belangrijke gesprekken waarin de leerkracht samen met uw kind en
ouders/verzorgers vooruitblikken op het nieuwe schooljaar
In dit gesprek kunnen leerkrachten, kinderen en ouders hun
verwachtingen uitspreken naar elkaar, zodat u vanaf de start van het
schooljaar echt samen werkt aan de ontwikkeling van uw kind.

Schoolreizen
We hebben nog geen schoolreizen gepland. Dat heeft uiteraard te maken met de corona-maatregelen.
We informeren u uiteraard op het moment dat we hier meer over kunnen aangeven.

Vakanties en studiedagen (lesvrije dagen kinderen) 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

ma 19/10 t/m vr 23/10
ma 21/12 t/m vr 1/1
ma 22/2 t/m vr 26/2
vr 2/4 t/m ma 5/4
di 27/4
ma 3/5 t/m vr 14/5
ma 24/5
ma 19/7 t/m vr 27/8

Ma.26 oktober 2020
Di. 27 oktober 2020 (inhuizen nieuw meubilair)
Do.19 november 2020
Vr. 27 november 2020
Vr. 4 december 2020 ( v.a. 12.00 uur uit)
Ma. 1 maart 2021
Do. 1 april 2021
Di. 6 april 2021
Di. 25 mei 2021

Schooltijden start schooljaar
In overleg team en met advies van de MR hebben we het volgende rooster vastgesteld. Langzaam maar zeker kunnen we
ons normale rooster weer gaan hanteren. Alleen voor de groepen 1-2 is het nog een beetje anders. Hieronder kunt u zien
hoe het bij de start van het volgend schooljaar gaat.
Tijden
De Reijer - groepen 1-2
Ma, di, do en vr
Geel
Blauw
Rood
Groen
Woensdag

Geel
Blauw
Rood
Groen

Ophalen

8.20-14.20
8.20-14.20
8.25-14.25
8.25-14.25

Brengen
Kan vanaf beide
kanten
8.20 uur
8.20 uur
8.25 uur
8.25 uur

8.20-12.05
8.20-12.05
8.25-12.10
8.25-12.10

8.20 uur
8.20 uur
8.25 uur
8.25 uur

12.05 uur - Prinsenstraat
12.10 uur - Reijerweg
12.15 uur - Prinsenstraat
12.15 uur - Reijerweg

14.20 uur - Prinsenstraat
14.20 uur - Reijerweg
14.25 uur - Prinsenstraat
14.25 uur - Reijerweg

De Reijer - groepen 3-8

Inloop van

In-en uitgangen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.20-8.30 uur
8.20-8.30 uur
8.20-8.30 uur
8.20-8.30 uur
8.20-8.30 uur

Gr.3,6,8 - Hoofdingang
Gr.5,7 - Gymingang

8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-12.15 uur
8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur

Kleine Reijer
(dependance groepen 4)
Maandag
8.25-14.25 uur
Dinsdag
8.25-14.25 uur
Woensdag
8.25-12.10 uur
Donderdag
8.25-14.25 uur
Vrijdag
8.25-14.25 uur

Coronamaatregelen op De Reijer
Ook na de zomervakantie blijft een aantal maatregelen van kracht. De 1,5 meter regel
is hiervan natuurlijk de meest bekende. De Reijer kiest ervoor om het halen en brengen
te laten zoals het nu is. Ouders kunnen hun kind brengen tot aan het hek.
De groepen 1-2 werken nog met gefaseerde starttijden, maar voor de andere groepen
is het weer zoals het normaal ook was.
Het is alleen toegestaan om de school in te komen als u een afspraak heeft gemaakt
met een leerkracht of een andere medewerker. Iedereen die de school binnenkomt
vult een triageformulier in. Pas dan kunt u verder de school in.

