Basisschool De Reijer – Nieuwsbrief – vrijdag 13 november 2020
In deze nieuwsbrief
Schoolvakanties en studiedagen
Corona maatregelen op De Reijer
Activiteiten komende periode
Cito LVS toetsen oktober 2020
Leerlingenraad 2020-2021 – “Wij willen een pestvrije school”
Nieuw meubilair De Reijer

Schoolvakanties 20-21
Kerstvakantie
ma 21/12 t/m vr 1/1
Voorjaarsvakantie
ma 22/2 t/m vr 26/2
Paasvakantie
vr 2/4 t/m ma 5/4
Koningsdag
di 27/4
Meivakantie
ma 3 /5 t/m vr 14/5
Pinksteren
ma 24/5
Zomervakantie
ma 19 /7 t/m vr 27/8

Studiedagen 20-21
Do.19 november 2020 – Kinderen vrij
Vr. 27 november 2020 – Kinderen vrij
Vr. 4 december 2020 ( kinderen v.a. 12.00 uur vrij)
Ma. 1 maart 2021
Do. 1 april 2021
Di. 6 april 2021
Di. 25 mei 2021

Coronamaatregelen op De Reijer
Vorige week hebben we met alle ouders gedeeld welke maatregelen we nemen op De Reijer t.a.v. corona.
We merken dat heel veel ouders dit heel serieus nemen en dat is erg prettig. Dank daarvoor.
Wanneer er een aanpassing in de maatregelen komt, dan leest u dat natuurlijk z.s.m. van ons.

Activiteiten komende periode
In deze periode van het jaar bereiden we ons gewoonlijk voor op de
feestdagen. Het Sinterklaasjournaal is de afgelopen week gestart en
Sinterklaas komt dit weekend in ons land.
Verderop in december vieren we natuurlijk ook het kerstfeest.

De coronamaatregelen maken ook deze feestelijke momenten anders.
Het is duidelijk dat u helaas niet zoals altijd betrokken kunt worden bij
deze activiteiten. We kunnen Sinterklaas niet met alle ouders en
kinderen inhalen. Ook kunnen we tijdens het kerstfeest geen beroep op
u doen om voor de kinderen allerlei lekkere gerechtjes te maken. Ook
dat wordt anders. We zorgen ervoor dat het ondanks alle beperkingen,
toch een mooie feestmaand gaat worden voor de kinderen.

Alle kinderen zijn op vrijdag 5 december vanaf 12.00 uur vrij.
Ook op donderdag 17 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Later deze dag verwachten we de kinderen weer op
school voor de viering van het kerstfeest op De Reijer.
We vieren het kerstfeest in drie delen:
Groepen 1 en 2
Groepen 3, 4 en 5
Groepen 6, 7 en 8

16:30 tot 18:00 uur
18:15 tot 19:45 uur ( Groepen 4 op Kleine Reijer)
18:30 tot 20:00 uur

CITO LVS toetsen en methodetoetsen
In de maand oktober hebben we op De Reijer de toetsen gedaan die eigenlijk aan
het einde van het vorige schooljaar afgenomen hoorden te worden. Door de
coronamaatregelen was het niet wenselijk de toetsing in juni te doen.
U kunt de resultaten van uw kind(eren) zien in het ouderportaal.
Deze toetsresultaten zijn voor leerkrachten erg belangrijk. We analyseren deze zodat
we goed weten aan welke doelen we de komende periode hard of extra moeten
werken.

Leerlingenraad
Elk schooljaar starten we met de Leerlingenraad op De Reijer
met het maken van een actieplan.
De leerlingenraad gaat zich dit schooljaar hard inzetten voor
een heel belangrijk en mooi doel:
Een pestvrije school. Het is zeker niet zo dat er ontzettend veel
gepest wordt op De Reijer, maar er wordt wel gepest.
Elke leerling die gepest wordt op onze school is er echt één te
veel.
De afgelopen week stond in het teken van de Week van het
Respect. In het kader daarvan hebben de groepen 5 tot en met 8 zich bezig gehouden met de vraag hoe we een pestvrije
school voor elkaar kunnen krijgen? Wat moeten we daar met elkaar voor doen? We houden u op de hoogte van onze
inspanningen om dat te realiseren.

Nieuw meubilair
Eerder informeerden we u over de vertraging van de levering van het nieuwe meubilair.
Nu kunnen we aangeven dat het meubilair in / rond de voorjaarsvakantie geleverd gaat worden.

