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KOMENDE ACTIVITEITEN
DATUM
Maandag 29 januari t/m donderdag 8
februari
Vrijdag 9 februari
Vrijdag 9 februari
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 2 maart
Vrijdag 9 maart
Dinsdag 13 maart en donderdag 15
maart
Vrijdag 23 maart
Woensdag 28 maart
Vrijdag 30 maart

ACTIVITEIT
CITO toetsweken groepen 3 t/m 7
Carnavalsviering
School uit 12:30 uur, start vakantie
Groepsviering groep 6A
Laatste werkdag juf Laura Timmers
Groepsviering groep 1-2C
Uitgave rapport 2
Oudergesprekken rapport 2
Groepsviering groep 1-2E
Rekendag groep 1 t/m 8
Groepsviering groep 1-2B

VERKEERSVEILIGHEID ROND DE SCHOOL
Wat fijn om te zien dat er meer en meer leerlingen met ouders te voet en met de fiets
naar school komen. Ook zien we steeds meer auto’s wat verder van de school
geparkeerd staan en gebruikmaken van onze Kiss en Ride-zone, zodat onze school
voor iedereen veilig te bereiken is. Iedereen draagt daar zijn steentje aan bij.
Momenteel is voor ons het grootste aandachtspunt de Eksterlaan i.v.m. het
eenrichtingsverkeer. Fietsers mogen deze straat in twee richtingen gebruiken. Helaas
komt het dus voor dat bijvoorbeeld bakfietsers en auto’s elkaar hier moeten passeren.
Een uitdaging met gevaar en ongemak waarvoor wij uw wederzijds begrip vragen,
zodat het voor iedereen mogelijk is om onze school veilig te bereiken.

ENGELS OP DE REIGERLAAN
Dit schooljaar zijn we in de groepen 1 t/m 8 gestart met een
pilot Engels aan de hand van de methode Groove Me van
uitgeverij Blink. Wij vinden het namelijk belangrijk dat
kinderen vanaf een jonge leeftijd een tweede taal leren.
De voordelen van een tweede taal op de basisschool zijn:

-

Jonge kinderen pakken over het algemeen makkelijk
een tweede taal op.

-

Jonge kinderen zijn niet bang om in een vreemde taal
te spreken. Ze zijn niet bang om fouten te maken.

-

Het is een uitdaging voor talentvolle kinderen.

-

De basis op de basisschool zorgt voor een hoger startniveau op de middelbare
school.

-

Talen zijn belangrijk in een multiculturele maatschappij.

-

Veel vervolgopleidingen zijn in het Engels.

-

Veel media (tv-series, films, internet) zijn in het Engels.

Na de proefperiode is er een enquête onder leerkrachten verspreid, waarin naar de
ervaringen met de methode en de invoering van het vak Engels in hun groep werd
gevraagd. Hieruit bleek dat de teamleden unaniem zeer tevreden zijn over de
methode Groove Me. Daarnaast waren de reacties om het vak Engels in te voeren
vanaf groep 1 ook allemaal positief. Dat heeft ons doen besluiten om vanaf heden het
vak Engels vanaf groep 1 in te voeren, daarbij gebruikmakend van de methode
Groove Me.
Over Groove:
Groove Me is de eerste complete lesmethode waarbij muziek de basis is voor alle
lessen. In de lessen wordt het thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te
leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen
tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het
thema. Zie voor verdere info de website: Groove.Me

GEVONDEN VOORWERPEN
De kapstok en doos met gevonden voorwerpen blijft maar groeien. Het is
onvoorstelbaar om te zien hoeveel kledingstukken, gymspullen, jassen, lunchboxen,
etc. hier achterblijven. Voor iedereen is het de moeite waard om eens een kijkje te
nemen, zodat alle spullen weer bij de juiste kinderen thuis terecht komen. U vindt het
kledingrek en de doos voorbij de klapdeuren van de aula naar het trappenhuis in ons
oude schoolgebouw (onder het trappenhuis). Komt u snel kijken?

VERTREK JUF LAURA TIMMERS
Na ruim 20 jaar werken op de Reigerlaan ga ik afscheid
nemen van deze fantastische school. Ik heb een nieuwe
baan bij onderwijscentrum De Berkenschutse in Heeze.
Hier ga ik verder als interne coach voor leerkrachten. Ik
heb veel zin in deze uitdaging die goed past bij mijn
ambities en opleiding die ik heb afgerond.
In 1997 startte ik hier op de Reigerlaan, vers van de
opleiding, als leerkracht van groep 1. Vervolgens werkte
ik in groep 3, 8 en 6. Enkele leerlingen die bij mij startten
in groep 1, stroomden ook in groep 8 weer bij mij uit. Een
bijzondere ervaring om van dichtbij te ervaren hoe ze zich ontwikkelden in de loop der
jaren. Vanzelfsprekend zaten vaker alle kinderen van 1 gezin wel ergens bij me in de
groep. Ook was ik coördinator van de onderbouw en de laatste jaren van de
bovenbouw. Ik maakte veel speciale gebeurtenissen van onze school mee, zoals het
90-jarig bestaan, het 100-jarig bestaan met een reünie vol ontmoetingen met oudleerlingen, schoolreizen naar Giethoorn, groepsvieringen en musicals, projectweken,
de opstart van onze activiteitencommissie en de schoolbrand in 2002. Recent was ik
zelfs niet meer de 'kampjongste' maar de 'kampoudste' in Bladel bij het groep 7
schoolkamp.
Na al die jaren ben ik vergroeid met de Reigerlaan en heb ik vele warme en leuke
herinneringen aan mijn tijd hier. Nu breekt een tijd aan voor nieuwe avonturen op een
nieuwe werkplek. Een dikke dank je wel gaat uit naar jullie: leerlingen, ouders en
collega's van de Reigerlaan. Samen maken we de herinnering die ons verbindt!
De week van 19 t/m 23 februari a.s. is mijn laatste werkweek. Mocht u het leuk
vinden om nog even gedag te zeggen, weet dat u van harte welkom bent om even
binnen te lopen.

MOOI NIEUWS VAN SALTO
SALTO heeft mooie plannen voor 2018. Eén plan daarvan is om onze Brabantse
bescheidenheid wat meer te laten varen en te laten zien wat voor moois we allemaal
realiseren. Dit doen we SAMEN; met leerlingen, ouders, schoolteams, onze
samenwerkingspartners en het bestuursbureau. Onlangs ontving SALTO ook een
goede beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. En daar zijn we enorm trots
op! Lees daarom onze SALTO-NIEUWJAARSBRIEF 2018! http://bit.ly/2rmuJOF

SCHOOLSCHAKEN GESTART
Donderdag 11 januari startte de naschoolse schaakles. 40 Leerlingen nemen deel
samen met de ‘Vladislav’schakers uit groep 8 onder begeleiding van Marleen van
Amerongen, ouders van onze school. Op vrijdag 12 januari was het belang van
schoolschaken nog bij het NOSjournaal. Het artikel vindt u hier:
https://nos.nl/artikel/2211659-schoolschaken-steeds-populairder-kinderen-spelen-onen-offline.html

VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Beste ouders,
Recentelijk is de zittingstermijn verstreken van twee van de leden van de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR), te weten Thijs Berden en Daan
van Boxel. Hierdoor ontstaan er twee vacatures binnen de MR Reigerlaan.
Thijs heeft aangegeven zijn positie ter beschikking te stellen en niet voor een tweede
termijn herkiesbaar te zijn. Daan heeft aangegeven zich wel herkiesbaar te stellen
voor een tweede termijn.
Het staat iedere ouder (die een kind/ kinderen op de Reigerlaan heeft) vrij zich te
kandideren voor een van de twee vacatures. Daan is door zich herkiesbaar te stellen
één van de kandidaten. Mocht u interesse hebben en zich willen kandideren, stuur dan
binnen twee weken na verschijning van dit bericht een mail met korte motivatie naar
mr-totaal@bs-reigerlaan.nl
Het MR reglement bepaalt dat, indien er meerdere kandidaten zijn voor de functie, er
verkiezingen gehouden zullen worden. Dit geldt ook voor zittende kandidaten. In de
praktijk betekent dit dus dat wanneer er buiten Daan nog twee of meer ouders zich
kandideren, via een verkiezing bepaald wordt wie zitting zal nemen in de MR.
Vriendelijke groeten,
Sjoerd Manschot
Secretaris MR Reigerlaan

MIDDAGPAUZE
De middagpauze optimaliseren we o.a. met meer spelaanbod op het plein en door de
voortuin hierbij te betrekken. Ook onze sportstagiaires zijn op dinsdag buiten om
sport en spel te stimuleren samen met meneer Koen. Op donderdagen verzorgt
Dynamo een voetbalaanbod voor de groepen 7 en 8 in de gymzaal ter voorbereiding
op het Cruijff Court toernooi in februari. En wist u dat wij als team ook begeleiden
tijdens de middagpauze samen met onze vrijwilligers?

BETALING SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP
Afgelopen woensdag ontving u via ouderportaal een bericht over de betaling van onze
schoolreizen en schoolkampen. Wij verzoeken u vriendelijk om te zorgen voor betaling
van het gevraagde bedrag vóór vrijdag 23 februari 2018. Alle informatie hierover
vindt u bij de nieuwsberichten op ons ouderportaal.

OUDERBIJDRAGE HERINNERING
Van de ouders wordt voor elk kind dat SALTO-school Reigerlaan bezoekt een
financiële bijdrage gevraagd. Voor het schooljaar 2017-2018 is deze ouderbijdrage
vastgesteld op € 45,- per kind. Hierover kunt u meer lezen op ons ouderportaal –
nieuwsberichten.
Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage aan ons over te maken, mocht dit tot op
heden nog niet gelukt zijn. Betaling van de ouderbijdrage kan door overmaking van
het gevraagde bedrag:
- op bankrekening NL21 INGB 0004 8592 45
- ten name van: ‘Salto, inzake Reigerlaan - Ouderbijdragen’ te Eindhoven
- onder vermelding van: ‘Ouderbijdrage 2017-2018 + de naam en groep van uw
kind(eren)’.
Indien nodig is betaling in termijnen ook mogelijk. Gelieve hierover contact met ons
op te nemen.

NIEUWE COLLEGA’S
Op 1 februari starten twee nieuwe collega’s op onze school:
Krista Sijbers is bovenschools bouwcoördinator met als specialisatie
‘internationalisering’. Daarnaast volgt ze een traject om schooldirecteur te worden. Ze
werkt in de eerste plaats voor alle SALTO-scholen, tevens zal ze op onze school
werkzaamheden verrichten . Geert Simons is voorzitter van de projectgroep

internationalisering binnen SALTO, vandaar dat Krista onze school als standplaats
heeft.
Mandy van Houts werkt 5 ochtenden per week als onderwijsassistent in de groepen 4
en 5B. Daarnaast begeleidt zij ook enkele leerlingen op onze school.

CARNAVAL OP DE REIGERLAAN !
Op vrijdag 9 februari a.s. vieren we het jaarlijkse carnavalsfeest. Het thema van dit
jaar is: ”De Reigerlaan loopt tegen de lamp”
We beginnen deze vrijdag om 8.30 uur en de schooldag eindigt om 12.30 uur.
We kijken er naar uit om jullie mooie carnavalskleding te zien! Hierbij kun je
aansluiten bij het thema, maar een andere outfit is natuurlijk ook prima.
Voor een klein hapje en wat te drinken in de pauze wordt gezorgd.
We gaan dit jaar een heuse optocht houden! Bent u ook nieuwsgierig naar de creaties
van de groepen? Kom dan gerust om 10.45u. kijken bij het Mignotveldje. In verband
met de looproute verzoeken we u om de stoepen vrij te houden en de optocht vanaf
het gras te bekijken.
Wat laten de kinderen deze feestdag thuis:
- nepwapens (geweren, pijl en boog, messen e.d.)
- spuitbussen met schmink
- spuitbussen met spray
- confetti
We wensen alle kinderen een heel leuk en gezellig carnavalsfeest toe !

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van 24 januari t/m 2 februari vinden de Nationale
Voorleesdagen plaats.
In deze dagen staat het voorlezen aan het jonge
kind centraal om zo het leesplezier te vergroten.
Gedurende deze weken zullen er dan ook opa’s en
oma’s voor komen lezen in de groepen 1 t/m 3.
We openden deze week met een gezellig
voorleesmoment met meneer Geert. Hij las het
prentenboek van het jaar, ‘Ssstt de tijger slaapt’, voor aan de groepen 1 t/m 3.
Wat was dat spannend zeg ! De kinderen hebben er enorm van genoten. Het was een
mooie start van twee weken vol leesplezier.

OPVOEDCLUBJE
Zou je graag regelmatig opvoedervaringen en -tips of gewoon leuke dingetjes die je
meemaakt met je kind(eren) willen delen met andere ouders? Kinder- en gezinscoach
Yvette den Brok - Rouwendal (http://www.yvettedenbrok.nl/ ) start in haar praktijk
aan de Tramstraat nr 11 vanaf deze maand een opvoedclubje dat elke laatste

woensdagochtend van de maand bij elkaar komt. Zin om mee te doen? Mail naar
info@yvettedenbrok.nl
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