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Leerkrachten De Reijer
Groep Rood
Groep Geel
Groep Blauw
Groep Groen
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b
Vakdocent bewegingsonderwijs

Taken en functies De Reijer
Schoolleider De Reijer
Intern begeleiders
Coördinatie bouwen

Schoolopleider PABO
Vakleerkracht gymnastiek (ma t/m do)
Administratie (ma t/m wo)
Conciërge & gastvrouw (ma, di, do)
Combinatiefunctionaris Brede School
ICT-coördinator
Taalspecialist
Rekenspecialist
Gedragsspecialist / Kwinkcoördinator
Vertrouwenspersoon

Juf Kirsten
Juf Paulien
Juf Wilma
Juf Anita
Juf Daphne
Juf Sophie
Juf Nienke
Juf Marlon
Meester Emile
Juf Amanda
Meester Edward
Juf Annemieke
Meester Robbert
Juf Dayenne
Juf Rianne
Juf Clea
Meester Robin

Juf José
Juf José
Juf Ginny
Juf Denise
Juf Amy
Juf Amy
Juf Dewi
Juf Christa
Meester Tim (LIO)
Juf Wendy
Juf Didi

Juf Dominique

Reinier Vierhoven
Eileen Vijfvinkel (1-2) & Marjon Auceps (3-8)
(Ginny vervangt Eileen tijdens haar verlofperiode)
Ginny de Vos, groepen 1-2
Christa Berrevoets, groepen 3-4-5
Dominique van der Stoep, groep 6-7-8
Franca Tchang
Robin Meijers
Marjan Dekker
Miranda Balvert
Coen van der Waal
Edward Peters
Denise van der Linden
Wendy Steunding-Smitshoek
Eileen Vijfvinkel & Nienke van den Hil
Nader te benoemen
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Vakanties 2022-2023
Eerste schooldag

22 augustus 2022

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023

Voorjaarsvakantie

27 feb. t/m 3 maart 2023

Paasvakantie (Goede vrijdag en Paasmaandag)

7 t/m 10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart + vrije dag erna

18 mei en 19 mei 2023

Pinkstermaandag

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli t/m 18 aug. 2023

Studiedagen en bijzondere dagen 2022-2023
Maandag 31 oktober 2022
Maandag 5 december 2022 (Sinterklaas)
Vrijdag 23 december 2022
Maandag 6 maart 2023
Donderdag 23 maart 2023
Maandag 22 mei 2023
Vrijdag 7 juli 2023

Alle kinderen zijn vrij
Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Alle kinderen zijn vrij
Alle kinderen zijn vrij
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Alle kinderen zijn vrij
Alle kinderen zijn vrij

Vragen extra verlof
Het vragen van extra verlof is gebonden aan wet- en regelgeving. Wij kunnen en willen daar als school niet van
afwijken. De mogelijkheden om buiten de vaststaande vrije dagen en vakanties extra verlof aan te vragen zijn erg
beperkt. Als u buiten de vakanties en andere vrije dagen extra verlof wil aanvragen, kunt u dat doen door een
verzoekformulier voor extra verlof in te vullen. Dit kunt u vragen bij onze administratie. Het is ook beschikbaar via
de website van De Reijer. Denkt u er a.u.b. aan dat u verlof tijdig aan moet vragen. Tevens is het belangrijk de
reden van het verlof altijd goed aan te geven. Dit is namelijk bepalend voor het toekennen ervan.

Schooltijden De Reijer
Hieronder vindt u de schooltijden. De groepen 4 staan apart benoemd, omdat deze tijden iets afwijken. Dit om het
mogelijk te maken dat u kinderen op de twee locaties tijdig kunt ophalen en brengen.
De Reijer
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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
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Ingangen en schooltijden De Reijer
Ma, di, do, vr
8.25
14.25

woensdag
8.25 12.10

8.30

14.30

8.30

12.15

8.25

14.25

8.25

12.10

8.25

14.25

8.25

12.10

8.30

14.30

8.30

12.15

8.30

14.30

8.30

12.15

Kleuteringang

Hoofdingang

Kleine Reijer
4a en 4b

Groep 3-8
Geel (hek aan
Prinsenstraat)
Blauw (hek aan
Reijerweg)
Rood (hek aan
Prinsenstraat)
Groen (hek aan
Reijerweg)

Overzicht lokalen en groepen

Begane grond De Reijer 22-23 – Peuterspeelgroep / Victor de Verkennergroep en groepen 1-2
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Inloop vanaf
8.20 uur / lessen
starten 8.25 uur
8.20 uur / lessen
starten 8.30 uur

Bovenverdieping De Reijer 2022-2023

Ziekmelden van uw kind via Parro
Natuurlijk is het niet fijn als uw kind ziek is. Het is belangrijk de leerkracht te informeren dat uw kind niet naar
school gaat. Dit doet u via Parro. U stuurt de leerkracht een bericht dat uw kind ziek is en niet komt. De leerkracht
checkt om 8.30 uur welke kinderen ziek zijn gemeld via Parro. Wanneer uw kind de volgende dag nog ziek is, hoeft
u dat niet nog eens te melden. Wanneer het langer gaat duren dan een paar dagen, dan neemt de ouder of
verzorger contact op met de leerkracht, zodat deze goed is geinformeerd.
Gebruik van Parro
Parro is een heel fijn communicatiemiddel tussen school en ouders. Het is belangrijk om
hier samen een goede vorm in af te spreken. Ten aanzien van Parro volgen we op De
Reijer de volgende richtlijnen:
▪

▪
▪
▪

Leerkrachten zijn via Parro altijd bereikbaar tijdens hun werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.
Berichten die later worden verstuurd, kunnen de volgende dag worden gelezen door de
leerkracht.
Leerkrachten zijn niet altijd in staat hun Parro direct na schooltijd te checken. Er vinden regelmatig
overlegmomenten, gesprekken, afspraken plaats waardoor er niet direct tijd voor is Parro te bekijken.
Leerkrachten checken Parro omstreeks 8.30 uur en daarna na 14.30 uur. Tijdens het lesgeven is er geen
gelegenheid dit te doen. In geval van spoed/nood belt u altijd met De Reijer: 0180-412503
Parro is geschikt om mededelingen te doen, korte informatie te delen, iets door te geven, een afspraak
te maken, etc.
Als u iets heeft wat u graag met de leerkracht wil bespreken, dan maakt u via Parro een afspraak.
Het is niet zinvol om via Parro met elkaar in “gesprek” te gaan. Dit geldt uiteraard ook andersom.
Een leerkracht of andere medewerker van de school gaat geen inhoudelijk gesprek voeren via Parro.
Als u echt iets inhoudelijks wil bespreken, dan is het nodig om persoonlijk contact met elkaar te hebben.
Dat kan telefonisch zijn of een gesprek. Dat hangt natuurlijk af van het onderwerp.
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Jaarkalender 2022-2023

Nieuwe schooljaar 2022-2023

In de jaarkalender 2022-2023 staat vooraf een groot
aantal activiteiten ingepland voor het hele schooljaar.
De jaarkalender krijgt u via Parro toegestuurd.
Door omstandigheden zijn we soms genoodzaakt
de kalender aan te passen. Voor de meest actuele
kalender volgt u natuurlijk Parro. De jaarkalender
2022-2023 wordt in augustus in Parro geplaatst.

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van
een aantal collega’s en verwelkomen we nieuwe collega’s
op De Reijer.
De volgende collega’s nemen afscheid van De Reijer:
meester Yannick van der Sman (vakleerkracht gym), juf
Majanka Keijer en Joost Jasper (ICT-medewerker).
Wij wensen deze collega’s veel succes op hun nieuwe
werkplek.
Juf Ingeborg gaat aan het begin van het nieuwe schooljaar
afscheid nemen van De Reijer en het onderwijs. Zij mag
dan genieten van haar pensioen.
We verwelkomen een aantal nieuwe collega’s:
juf Amanda Langbroek (5b), juf Daphne van Antwerpen
(3a), juf Rianne van Genderen (8a) en meester Robin
Meijers (vakleerkracht gym). Wij wensen onze nieuwe
collega’s veel werkplezier op De Reijer.

Contact MR en Schooladviesraad

Samen werken aan rust in de school

U kunt via Parro contact zoeken met de MR en de
schooladviesraad. Mocht u tips, vragen of
onderwerpen hebben die u met de MR of
Schooladviesraad wilt delen, dan kan dat.
Om via parro een bericht te sturen kunt u de volgende
stappen volgen:
1. Ga naar de Parro app;
2. Ga vervolgens naar chat;
3. Klik op “nieuwe chat”
4. Daarna gaat u naar schoolmedewerkers.
Daar kunt u de MR en Schooladviesraad
vinden.
U kunt de MR ook mailen. Het mailadres is
mr@dereijer.nl

Kinderen hebben tijdens hun schoolwerk rust nodig om
goed, geconcentreerd en taakgericht te kunnen werken.
We streven er naar dat onze school die rustige omgeving
kan bieden voor alle kinderen. Dit vraagt veel van
leerkrachten, kinderen en ouders. Het vraagt om gedrag
van iedereen en afspraken die hieraan bijdragen.
Volgend schooljaar gaan we met het team van De Reijer
verder intensief werken aan een rustige basis in de school.
Dit begint bij het binnenkomen, de ontvangst in de school,
naar de groep lopen, etc. tot aan het weer naar huis gaan
aan het einde van de dag. En, wat kunt u verwachten van
de leerkrachten als het anders gaat dan we graag willen?
We zoeken hier ook nadrukkelijk de samenwerking met u
als ouder, omdat we hierin samen een
verantwoordelijkheid hebben. Volgend schooljaar leest en
hoort u hier meer over.

Gouden Weken
De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep. De
eerste weken bepalen het succes voor de rest van het jaar. Daarom
besteden we hier op De Reijer veel aandacht aan bij de start van het
nieuwe schooljaar. Tot de herfstvakantie is dit een belangrijk thema in elke
groep.
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Startgesprekken ouders, kind en leerkracht
Elk schooljaar beginnen we met onze startgesprekken.
In deze gesprekken kunt u bespreken wat u erg
belangrijk vindt voor het komende schooljaar. Welke
verwachtingen heeft u? Wat is er nodig voor uw kind?
Hoe werken school en u samen aan een positieve
ontwikkeling voor uw kind? Zijn er bijzonderheden die
u met de leerkracht wil bespreken. Ook de
leerkrachten willen graag aangeven wat zij erg
belangrijk vinden in de samenwerking met ouders en
kind. Het is goed om eventuele afspraken die u maakt
met de leerkracht ook vast te leggen, zodat dit zowel
voor u als voor de leerkracht duidelijk is.
We werken samen in het belang van uw kind!
In de jaarkalender kunt u zien wanneer de
startgesprekken kunnen worden gehouden.
Gymrooster
Het gymrooster ontvangt u in de laatste week van de zomervakantie van ons.

Het team van de basisschool De Reijer wenst alle kinderen, ouders en
verzorgers een heel fijne zomervakantie !!
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