Starten na de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie wordt het schoolmeubilair van
De Reijer in bijna alle groepen vernieuwd. Dit betekent
dat in bijna alle lokalen nieuwe tafels en stoelen komen.
Tevens wordt er in elk lokaal een grote wandkast
ingebouwd. Het huidige meubilair krijgt een mooie
tweede bestemming in Malawi. De stichting Malawi
Schools and Hospitals is erg blij met het meubilair van
De Reijer. De meeste inrichting vindt in de vakantie zelf
plaats, maar er is maandagmorgen 1 maart even tijd
nodig om alle lokalen gebruiksklaar te maken.
We starten op maandag 1 maart daarom een uur later
dan gebruikelijk. Dit geeft ons de ruimte om alle
groepen zoveel mogelijk op orde te krijgen.
9.25 uur -Groep Geel, Groep Blauw, 3a, 3b,5a en 5b
9.30 uur -Groep Rood, Groep Groen, 6a, 6b,7a en 7b
9.40 uur -Groep 8
Groepen 4a en 4b kunnen op de normale tijd naar
school. Zij werken al met het nieuwe meubilair.
Mocht het voor u onmogelijk zijn om uw kinderen later
naar school te laten gaan, dan kunnen de kinderen ook
op de normale tijd naar school.

Zicht op onze kinderen
In alle groepen wordt goed bekeken op welke manier we
het onderwijs dit schooljaar vervolgen. Juist in deze lastige
tijd, waarin het onderwijs vaak op een heel andere manier
plaats heeft gevonden dan normaal, is het goed de tijd te
nemen om te kijken waar de kinderen staan. Dit doen we
o.a. met methodetoetsen en CITO-toetsen. Deze toetsen
worden niet als beoordeling gebruikt, maar geven de
leerkracht meer informatie over datgene wat door
kinderen al beheerst wordt, zodat het onderwijs daarop
afgestemd kan worden. Het afnemen van de CITO-toetsen
vindt plaats vanaf maandag 8 maart.
In de loop van dit schooljaar gaan we toewerken naar de
leerdoelen die passen bij het einde van het leerjaar.
Vanwege het afnemen van de toetsen sluit het
ouderportaal voorlopig. Eind maart gaat dit weer open.
Naast de aandacht die we besteden aan de
basisvaardigheden, besteden we in de groepen ook veel
aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de
kinderen.

Huisvesting volgend schooljaar

Portfoliogesprekken

Volgend schooljaar starten we met 16
groepen op De Reijer. Dat is één groep
meer dan dit schooljaar. Echter, in het
gebouw is nu geen lokaal voor deze
groep. Er is daarom gekeken of er in het
gebouw een mogelijkheid is een lokaal
te realiseren. Nog voor de
zomervakantie en wellicht in deze
vakantie, wordt de huidige teamkamer
op de bovenverdieping verbouwd tot
een klaslokaal. Tevens wordt een
teamkamer gerealiseerd op de bovenste
verdieping van De Reijer.

Normaal gesproken worden de
portfoliogesprekken in januari gevoerd.
In deze tijd is alles verre van normaal,
dat geldt ook voor de
portfoliogesprekken. We plannen deze
vanaf eind maart in. We doen dit later,
zodat we een tijdje met de kinderen
hebben gewerkt en ons een weer een
goed beeld hebben gevormd van de
ontwikkeling van uw kind(eren).
Tijdens deze portfoliogesprekken zal dit
het onderwerp van gesprek zijn.
De afgelopen periode hebben de
kinderen niet aan hun portfolio
gewerkt. Dit wordt de komende periode
weer opgepakt.
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Nieuwe intern begeleider
Na lange tijd werkzaam zijn geweest op De Reijer, gaat
Carla Westermeijer vanaf 1 maart 2021 werken bij STO
(Sterk Techniek Onderwijs). Carla blijft nog voor één dag
verbonden aan De Reijer.
Marjon Auceps is per 1 maart intern begeleider op
De Reijer. Marjon kent onze school als ouder en nu ook
als collega. We wensen Carla heel erg veel succes in
haar nieuwe werkkring. Marjon, van harte welkom in
het team!
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Voorlopige adviezen kinderen groepen 7
In groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies
voortgezet onderwijs. Hierin geeft de school een indicatie
van de voortgezet onderwijs mogelijkheden van uw kind
op dit moment. We begrijpen dat u wellicht vragen heeft
omtrent het niveau, doordat kinderen een behoorlijke
periode geen “live” onderwijs hebben gehad. We snappen
deze vragen en we proberen er natuurlijk met elkaar voor
te zorgen dat de kinderen die nu in groep 7 zitten, een
goede aansluiting realiseren op het voortgezet onderwijs.
In onze advisering kijken we goed naar de mogelijkheden
van uw kind.
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Veilig naar school en naar huis
De afgelopen periode heeft een aantal ouders aangegeven dat de situatie rondom De Reijer niet veilig is voor
kinderen en ouders. Helaas is dit niet de eerste keer. Er ontstaan door onveilig verkeersgedrag, onveilige situaties
voor kinderen en ouders, zowel aan de Prinsenstraat als de Reijerweg.
Wederom doen wij een klemmend beroep doen op alle ouders/verzorgers en betrokkenen bij De Reijer
-Houd u zich aan de verkeersregels.
-Pas uw snelheid aan. De school staat in een 30 km zone. Zeker bij het schoolgebouw is minder hard rijden erg
welkom.
-Gebruik de Kiss and Ride strook zoals deze is bedoeld. Het is geen parkeerplek.
-Parkeer uw auto in de parkeervakken, zodat uw kind veilig kan uitstappen. Er zijn genoeg plekken in de
buurt. Een klein stukje lopen naar school kan het probleem niet zijn.
Ons doel is dat onze kinderen veilig naar school en naar huis kunnen. Zij zijn daarin ook afhankelijk van u.
Hoe mooi zou het zijn als wij met elkaar een goed voorbeeld kunnen zijn naar onze kinderen?
Wij rekenen op u!
Schoolvakanties 2020-2021

Schoolvakanties 2021-2022 ( volgend schooljaar)
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Studiedagen
Deze zijn nu nog niet bekend.
Veiligheid van het schoolterrein
We hebben besloten het fietsenhok aan de kant van
Reijerweg vanaf 1 maart weer permanent gesloten te
houden. We hebben op school onvoldoende goed zicht
of dit hek na het openen in de ochtend, daarna weer
wordt gesloten. Om te voorkomen dat het hek open
blijft, sluiten we dit hek weer permanent. Dit betekent
dat alle kinderen die met de fiets naar school komen, via
de Prinsenstraat hun fiets in de stalling kunnen zetten.
Eigenlijk terug naar de situatie zoals deze al jaren
bestond. De kinderen van de groepen 3-8 kunnen vanaf
1 maart allen gebruik maken van de hoofdingang en
daarna de route nemen die zij inmiddels gewend zijn.
De verschillende tijden blijven voorlopig wel
gehandhaafd.
8.25 uur Groepen 3a, 3b, 5a en 5b
8.30 uur Groepen 6a, 6b, 7a en 7b
8.40 uur Groep 8
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Coronamaatregelen
Graag willen wij ouders en kinderen een compliment
maken over de manier waarop de maatregelen om
coronabesmettingen te voorkomen, worden nageleefd.
Dank voor uw medewerking hieraan. Het is belangrijk dit
goed te blijven doen met elkaar.
Toch is het belangrijk om hiervoor aandacht te blijven
vragen:
-Informeer de leerkracht goed als er bijzonderheden zijn.
-Blijf buiten het schoolplein op ruime afstand.
-Het wordt dringend geadviseerd een mondkapje te
gebruiken als u buiten de school wacht of kinderen
brengt.
-Wanneer een gezinslid wordt getest, blijven kinderen
altijd thuis totdat de uitslag bekend is. Als de uitslag
negatief is, mogen de kinderen naar school.
Heeft u behoefte aan meer informatie?
Gebruik hiervoor deze link.
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