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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Maandag 16 november
Vrijdag 20 november
Dinsdag 24 en donderdag 26
november
Donderdag 26 november
Woensdag 2 december
Vrijdag 4 december
Vrijdag 18 december

activiteit
Vrije dag leerlingen
1e rapport groepen 3 t/m 8
Oudergesprekken voor alle groepen
Informatiemiddag nieuwe ouders 13.00
uur
Sintmusical groepen 7
Sintfeest op school
12.15 uur start kerstvakantie

RAPPORT 1 EN OUDERGESPREKKEN
Op vrijdag 20 november ontvangen alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 het eerste
rapport van dit schooljaar. Zoals bij u bekend zijn hierin alleen de kind kenmerken
opgenomen. Tijdens de oudergesprekken op dinsdag 24 en donderdag 26 november
wordt u ook bijgepraat over de eerste periode van de cognitieve vakken. Deze zijn
nog niet opgenomen op het eerste rapport.
De groepen 1 en 2 ontvangen het eerste rapport in periode 2 op vrijdag 11 maart.
Voor deze groepen vinden er wel oudergesprekken plaats.
Op dinsdag 24 en donderdag 26 november is onze IB’er Pien Garvelink ook
beschikbaar tot 17.30 uur. U kunt bij haar binnenlopen met eventuele vragen n.a.v.
uw gesprek.

JUBILEUMBOEK
Het jubileumboek van 100 jaar Reigerlaan is voor €17,50 te koop via de school. In de
hal van de school, aan de Humperdincklaan, is een hoek ingericht met het jubileum
boek. U kunt door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer
NL21INGB0004859245 ,ook in het bezit komen van dit jubileum boek. U kunt het
boek dan ophalen op school of wij kunnen op verzoek het boek meegeven met uw
kind.

JUF MAARTJE
Op donderdag 14 november is juf Maartje na haar zwangerschapsverlof weer gestart
met werken. Zij werkt dit schooljaar in groep 4B samen met juf Pascale. Op woensdag
heeft zij ouderschapsverlof. Deze dag wordt vervangen door juf Pascale. Voor groep
4B is de week als volgt verdeeld: ma-di-woensdag juf Pascale en do-vrijdag juf
Maartje. Wij willen juf Renate heel hartelijk bedanken voor de periode dat zij juf
Maartje vervangen heeft en wensen haar een mooie toekomst in het basisonderwijs.

OUDERBIJDRAGE.
In het vorige Reigerbulletin heeft u de brief ontvangen met betrekking tot de
ouderbijdrage van dit schooljaar 2015-2016. De ouderbijdrage van dit schooljaar is
door de MR vastgesteld op €20. Wij bedanken alle ouders die deze bijdrage al
overgemaakt hebben en vragen ouders die nog niet in de gelegenheid zijn geweest dit
alsnog te doen op rekeningnummer NL21 ING 0004 8592 45 onder vermelding van
ouderbijdrage + de naam en groep van uw kind(eren)

ICT
Aanschaf en invoering tablets op bs Reigerlaan
Al enkele jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van onderwijs. Zo
ook op het gebied van ICT. Steeds vaker maakt de vaste PC plaats voor een tablet of
laptop. Momenteel heeft elke groep op onze school de beschikking over 3 vaste pc’s.
Dat is natuurlijk niet voldoende om tegenmoet te komen aan alle onderwijsbehoeften
van de kinderen.
Dit schooljaar hebben wij 30 tablets aangeschaft, te weten Companions. De
Companions zijn betaald uit gelden die o.a. verkregen zijn uit de sponsorloop.
Deze Companions zijn kindvriendelijke tablets, die ook te gebruiken zijn als laptop. De
Companions zijn opgeborgen in een speciale verrijdbare kast welke ook dient als
oplaadunit. Over het gebruik van de Companions en de oplaadkast zijn duidelijke
afspraken gemaakt.
De Companions zullen (aanvankelijk) ingezet gaan worden in de bovenbouw, samen
met de leerkrachten is een rooster opgesteld wanneer de Companions worden
gebruikt en waarvoor ze worden ingezet. Zo worden ze ingezet bij de zaakvakken, om
informatie op te zoeken over een bepaald onderwerp. Regelmatig zal het team
evalueren over de inzet en gebruik van de Companions. In de toekomst zullen de
tablets ook in de onderbouw groepen worden ingezet.
Met het gebruik van tablets zijn leerlingen in staat om enerzijds digitale vaardigheden
op te doen en anderzijds om zich in een digitale omgeving leerstof eigen te maken en
in te oefenen.
Enkele voordelen van het gebruik van tablets:
 De tablet is klein, handzaam en kan eenvoudig worden gepakt en meegenomen
naar de klas. De tablet is draadloos, de leerlingen zijn daardoor niet meer aan
één werkplek gebonden.









Tablets lenen zich bij uitstek voor het verwerken van leerstof. Met een tablet
heeft een leerling de beschikking over een digitale foto/video camera, een
geluidsrecorder, een tekstverwerker, een digitale informatiebron (internet) en
presentatiemiddel in één handzaam apparaat.
Educatieve uitgevers maken steeds meer gebruik van applicaties voor tablets.
Werkboekjes zijn al verkrijgbaar in digitale versies.
Het werken met tablets draagt bij aan de ontwikkeling van de digitale
vaardigheid.
Leerlingen zijn er enthousiast over en gemotiveerd
bij het werken met een tablet omdat deze aansluit
bij hun belevingswereld.
Leerlingen kunnen meer op eigen niveau werken,
de software sluit hier bij aan.

Voor de leerlingen geldt het Social Mediaprotocol
van Salto. Dit protocol is te lezen op onze website
Maria Hernandez, ICT coördinator

VOORSTELLING HILARIA GROEPEN 5 T/M 8
Op donderdag 5 november vond er in de aula van de school een theatervoorstelling
plaats voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Deze voorstelling maakt onderdeel
uit van het kunstmenu. Dat is een kunst en cultuuraanbod wat we onze leerlingen
aanbieden gedurende hun basisschoolperiode. Hierin maken zij kennis met alle
disciplines van kunst en cultuur.
De theatervoorstelling werd verzorgd door theatergezelschap Hilaria met de show
“Fata Morgana”. Het was een Oosterse illusieshow vol muziek, magie, weinig tekst,
volop humor, exotische dieren, af en toe spannend en zelfs een beetje eng,
verbazingwekkend en betoverend. Steeds werden er vrijwilligers uit het publiek
gehaald. Zo werd Duco opgegeten door een megaslang, danste meneer Dennis met
een buikdanseres en veranderde Simge in een zwevende Arabische prins.

TSO – AFSCHEID VAN JUF PETRA TERHELL
Op vrijdag 23 oktober heeft juf Petra afscheid genomen als TSO coördinator van de
Reigerlaan. Zij is een nieuwe uitdaging aangegaan binnen het maatschappelijk werk
waarvoor zij de afgelopen jaren een studie heeft gevolgd. Juf Petra heeft zo’n 7 jaar geleden
de tussenschoolse opvang op onze school een nieuwe organisatievorm gegeven en samen
met de TSO-krachten wist zij onze leerlingen elke dag goed op te vangen en te vermaken
met allerlei sport-spel en crea-activiteiten. Wij danken juf Petra voor haar samenwerking op
onze school en wensen haar veel succes voor de toekomst.
Juf Marijke Valks werkte al enige jaren samen met juf Petra. Juf Marijke zal als TSO
coördinator alle werkzaamheden overnemen. Wij wensen haar heel veel succes en plezier. U
kunt haar bereiken via m.valks@bs-reigerlaan.nl

BIEB OP SCHOOL
Iedere ouder die op de Humperdinck locatie is geweest, heeft onze mooie bibliotheek
zien staan. Vanwege een technisch probleem hebben onze leerlingen op dit moment
nog geen leerlingenpasjes voor de schoolbibliotheek. Aan dit probleem wordt in
samenwerking met de gemeente, de bibliotheek en Salto gewerkt. Helaas kunnen
onze leerlingen hierdoor op dit moment nog geen boeken lenen om mee naar huis te
nemen. Wij vinden dit uiteraard heel vervelend. We hebben ervoor gekozen om alvast
boeken van de schoolbibliotheek in de klas te halen, waardoor onze leerlingen in de
groep weer volop kunnen lezen. We hopen dat het technisch probleem snel verholpen
zal zijn. Onze werkgroep bieb en onze mediacoach Fons Steggink zetten zich hier
volop voor in.

ONDERWIJSJUBILEUM MENEER PETER
Op vrijdag 6 november was het feest op school. Meneer Peter vierde op die dag zijn
40 jarig jubileum in het onderwijs. Hieronder leest u zijn belevenissen van die dag.
40 jaar in het onderwijs !!
Vrijdag 6 november, wat een fantastische dag was het
voor mij, mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen.
Thuis opgehaald en dan in een heuse oldtimer met
chauffeur (Hugo van Andel) naar school .
Op het schoolplein moest eerst een toegangslint (met snorretjes beplakt) worden
doorgeknipt. Daarna onder de bogen van de diverse
groepen door, waarbij luidkeels door alle kinderen werd
gezongen en gescandeerd “Peter, Peter ….”. Om
kippenvel van te krijgen.

Tijdens de middagpauze een lunch met alle collega’s en daarna een middag vullend
programma met de groepen 8. Er werd gegoocheld, gedanst, gezongen, cadeautjes
gegeven en gelachen om een door de groep samengestelde film.
Na school heb ik met een aantal ouders, onder het genot van een hapje en een
drankje, gezellig bij gekletst. Tot slot werd deze fantastische dag afgesloten met een
borreluurtje voor collega’s en oud-collega’s.
Een dag om niet meer te vergeten en die me zoveel energie heeft gegeven om de
komende jaren met heel veel plezier het werk aan basisschool Reigerlaan te
vervolgen.
Peter van der Kruis

BUSVERVOER
Zoals bij u bekend reist er elke dag een van onze leerkrachten met de kinderen mee.
Hiervoor is een rooster gemaakt. Om de extra uren die dit van ons team vraagt in
balans te houden, wisselen wij gedurende het schooljaar. De eerste wisseling in dit
rooster vindt a.s. maandag 16 november plaats. Het kan dus zijn dat u een andere
leerkracht dan voorheen bij de bussen van uw kind ziet staan op de betreffende
dagen. Wij hebben bij deze indeling zoveel als mogelijk rekening gehouden om iedere
leerkracht in te zetten bij zijn/haar eigen groep of bouw.

FIRST LEGO LEAGUE
Ieder jaar is er een wedstrijd van de First Lego League. Een heleboel teams met
kinderen van 8 tot 15 jaar doen aan deze wedstrijd mee in het kader van
techniekpromotie.
Vorig jaar hebben leerlingen van onze school meegedaan onder de naam:
Brainstormers!
Dit jaar doen we niet mee maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten! Achter de
schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de FLL een vast onderdeel te
maken van ons onderwijsaanbod.
Volgend schooljaar willen we met een team van kinderen uit groep 8 mee gaan doen.
Zit je nu in groep 7 en vind je het leuk om in een team te werken, plezier te hebben,
robots te maken en te programmeren, na te denken over maatschappelijke problemen
en hier in teamverband een oplossing voor te zoeken, ga dan zaterdag 21 nov kijken
naar de finaledag op de Fontys Hogeschool in Eindhoven.
Dit jaar is het onderwerp “afval”. Welke oplossingen zullen er dit jaar weer bedacht
worden voor verschillende afvalproblemen? Plastic soep etc.
Dit is een gratis toegankelijk evenement. Zo kun je goed zien wat FLL nu precies
inhoudt.
Heb je een jonger broertje of zusje die mag natuurlijk ook mee want ook voor jonge
kinderen is er genoeg te zien op het gebied van techniek!
Tip: kijk op de site http://firstlegoleague.nl
Misschien tot zaterdag 21 nov. Wij zijn er in elk geval ook bij!
De FLL werkgroep

JUMBO SPAARACTIE
De JUMBO supermarkten zijn een spaaractie voor basisscholen gestart. Klanten
sparen schoolpuntvouchers bij elke besteding van €10. Deze punten wijzen zij via een
actiesite toe aan een deelnemende school. Hiermee krijgt die school na afloop van de
actie een bedrag toegewezen. Onze school neemt ook deel. Van dit bedrag willen wij
spel en leermaterialen aanschaffen voor onze leerlingen bij een gerenommeerde
schoolleverancier die partner is in deze actie.
Mocht u de komende periode uw boodschappen bij JUMBO kopen, zijn wij geholpen
met uw schoolpuntvoucher. Alvast heel hartelijk bedankt voor iedereen die een
steentje bij kan dragen!

SALTO – GEZOND IN BEWEGING!
U heeft er vast al eens over gehoord: SALTO Gezond in Beweging!
Het initiatief om naast kwalitatief goed onderwijs, actief bij te dragen aan de
bewustwording van leerlingen ten aanzien van het belang van voldoende
beweging en een gezonde levensstijl.
Een van de pijlers hiervan het inzetten van gymdocenten in het bewegingsonderwijs.
SALTO heeft hiervoor een samenwerking gezocht met Fontys Sporthogeschool (FSH).
Naast de al aanwezige drie vakdocenten in eigen dienst en de
combinatiefunctionarissen van Sportformule Eindhoven, heeft SALTO acht net
afgestudeerde en getalenteerde docenten Lichamelijke Opvoeding aangesteld die
vanaf november de groepen drie tot en met acht één uur per week gym zullen gaan
geven. Daarnaast worden er op de meeste SALTO-scholen vier eerstejaars stagiairs
geplaatst die de docenten zullen assisteren. De net aangestelde vakleerkrachten
begeleiden deze stagiairs onder extra supervisie van vak-experts van Fontys
Sporthogeschool.
SALTO wil op alle scholen toewerken naar het behalen van het vignet ‘De Gezonde
school’ met de deelcertificaten Bewegen en Voeding. Daarvoor zijn er op alle SALTOscholen inspirerende initiatieven gestart zoals het EU-schoolfruitprogramma, het
Nationaal Ontbijt en smaak- en kooklessen. Scholen worden daarbij ondersteund door
de GGD Eindhoven.
Omdat we SALTO Gezond in Beweging ook graag breed willen delen is op dinsdag
17 november een persmoment georganiseerd op SALTO-basisschool De Startbaan. De
aanwezige journalisten kunnen op deze ochtend betrokkenen interviewen (denk aan
een vakleerkracht, groepsleerkracht, leerlingen en leden van de projectgroep SALTO
Gezond in Beweging ), een gymles door één van de nieuwe gymdocenten bijwonen en
een kijkje nemen bij het schoolfruitprogramma van de Startbaan.

