REIGERBULLETIN
Nieuwsbrief voor ouders en andere betrokkenen van basisschool
Reigerlaan
schooljaar 2015-2016
nr. 8 - 27 november 2015

KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Woensdag 2 december
Vrijdag 4 december
Vrijdag 11 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari 2016
Vrijdag 15 januari 2016
Maandag 18 januari 2016
Donderdag 21 januari 2016
Vrijdag 29 januari 2016

activiteit
Sintmusical door de groepen 7
Sinterklaasfeest op school
Groepsviering groep 5B
13.00 en 13.45 uur
Kerstviering op school vanaf 17:30 uur
12.15 uur start kerstvakantie
Eerste schooldag na de kerstvakantie
Groepsviering groep 5A
13.00 en 13.45 uur
Lesvrije dag voor alle leerlingen
13.00 uur informatiemiddag nieuwe
ouders van onze school
Groepsviering groep 3B
13.00 en 13.45 uur

KENNISMAKING: GYMDOCENT OP ONZE SCHOOL
Mijn naam is Koen van Hapert, ik ben 33 jaar en kom op SALTO basisschool
Reigerlaan gymlessen verzorgen. De afgelopen jaren heb ik in Uden als vakleerkracht
lichamelijke opvoeding op meerdere basisscholen gewerkt. Basketbal is mijn passie.
In mijn vrije tijd ben ik dan ook regelmatig te vinden in de sporthal, als speler en als
coach. Mochten jullie vragen hebben, schroom niet me even aan te spreken. U kunt
mij ook bereiken op koen.vanhapert@salto-eindhoven.nl. Mijn werkdagen zijn op
dinsdag en vrijdag.
Met mij zullen er ook een aantal stagiaires starten in de gymzaal die ik ga begeleiden.
Ik heb er erg veel zin in! Sportieve groet,
Koen van Hapert

SINTERKLAAS OP SCHOOL
Sinterklaas is weer in Nederland! Zowel thuis als op een school een drukke, maar
gezellige tijd. De school is versierd en onze leerlingen zijn druk met knutselwerkjes.
We hebben onze schoen al mogen zetten en onze jongste leerlingen leven mee met
het Sinterklaasjournaal. Wat is het weer spannend! Komen de stenen terug bij
Sinterklaas en de pieten? Vindt de rommelpiet zijn knuffel terug? We zullen het
allemaal nog zien.
De groepen 5 t/m 8 maken dit jaar weer mooie surprises voor elkaar. I.v.m. het
programma op vrijdag 4 december mogen deze op donderdag 3 december mee
naar school genomen worden met de bus.
Ondertussen zijn alle groepen bezig met het ontwerpen van een nieuw pietenhuis. Het
oude pietenhuis moet nodig verbouwd en uitgebreid worden. Iedere groep gaat een
ontwerp inleveren bij de Sint en we zullen zien wat hij van al deze werkjes vindt als
hij bij ons op school op bezoek komt.
Dat Sint op vrijdag 4 december bij ons op bezoek komt is zeker. Hoe hij aan zal
komen…? Dat merkt iedereen die ochtend vanzelf. We willen de Sint die dag in de aula
ontvangen. Dat past net met alle leerlingen van de hele school. Hierdoor is het dit jaar
helaas niet mogelijk ouders uit te nodigen om ook te komen kijken.
Wij verheugen ons op het bezoek van Sint en zijn pieten en gaan er met de kinderen
een fijne dag van maken. We wensen u thuis ook een mooi Sinterklaasfeest toe.

GLOW FOR KIDS: FEEËRIEKE KROONLICHTERS DOOR LEERLINGEN VAN ONZE
GROEPEN 5 EN 7.

De Kroonlichters die tijdens GLOW in het Anne Frankplantsoen hingen, behoorden
volgens Omroep Brabant tot de hoogtepunten van de route. Wat een waardering voor

de kinderen van de 40 deelnemende Eindhovense basisscholen! Meer dan 2.500
leerlingen uit groep 5 en 7 hadden zich voor deze jubileumeditie van het
lichtkunstfestival samen met hun leerkracht gestort op het maken van een uniek
kunstwerk, helemaal opgebouwd uit plastic flesjes.
Natuur en Architectuur
De opdracht die leerkrachten en leerlingen meekregen van begeleidend kunstenares
was om een eigen 'Kroonlichter' in de klas te maken. Die mochten ze versieren hoe ze
maar wilden, maar het moest passen bij het thema Natuur en Architectuur, het
centrale thema van GLOW dit jaar. Bovendien moesten ze rekening houden met regen
en wind en mocht het kunstwerk niet te zwaar worden.
De kinderen bedachten op deze manier zelf hoe ze het zo mooi en praktisch mogelijk
konden uitwerken. De kinderen leerden op deze manier ook nog wat over het recyclen
van materiaal. De Kroonlichters samen vormden een sprookjesachtig insectenhotel op
een betoverend stukje van het Anne Frank Plantsoen. De route naar het insectenhotel
werd aangegeven door een zwerm vuurvliegjes, ook gemaakt van plastic flesjes. Alle
stukjes afvalmateriaal tezamen vormden een onverwacht magisch geheel.

Vijfde keer
Dit is alweer het vijfde jaar dat CultuurStation Eindhoven het project GLOW for Kids
organiseerde voor leerlingen in het primair onderwijs. Na de Lampenkappen (2011),
de Bloemenzee (2012), de Fladderaars (2013) en Glowing in the wind van vorig jaar,
hebben de leerlingen zichzelf dit jaar overtroffen. Een project waar veel werk aan
vooraf ging.
Voordat de kinderen aan de slag konden, moest eerst het recyclebare afvalmateriaal
verzameld worden. Een waterleverancier spaarde grote gebruikte waterkoelers op
voor CultuurStation. De kinderen hebben zelf voor kleine petflesjes gezorgd. Daarna
gingen de leerlingen aan de slag met verf, lint, plakband, stiften, lijmpistolen én veel
inspiratie.
Op de dinsdag voorafgaand aan GLOW leverden de deelnemende scholen hun bijdrage
af. Op dat moment was hun werk klaar en kon het technische team van GLOW met
CultuurStation en Sabien Rutten (kunstenares) aan de slag om het kunstproject te
installeren. Vanaf de opening van het festival zag je op de expositieplek wijzende
vingers en hoorde je enthousiaste kinderstemmen die vol trots aan vaders, moeders,
opa’s en oma’s vertelden waar de door hun klas gemaakte Kroonlichter hing!

GEZOCHT: OUDERS VOOR DE KASCONTROLE MR
Onze MR is geholpen met een tweetal ouders die mee willen kijken naar de
kascontrole van het afgelopen schooljaar. U kunt zich aanmelden via mr-totaal@bsreigerlaan.nl
UNICEF GASTLES: DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND
In samenwerking met de leerlingenraad hebben we op vrijdag 20 november twee
gastsprekers van UNICEF op onze school ontvangen. Dit waren Pia van Luenen en
Erna Schuerman. Namens de leerlingenraad hebben Joep en Ties contact gehad met
Unicef. Immers op 20 November was het de dag van de rechten van het kind. Alle
leerlingen van de school zijn in de aula naar een interactieve presentatie van Pia en
Erna geweest en hebben daarbij meer geleerd over Unicef en op welke manier Unicef
opkomt voor de rechten van het kind, waar ook ter wereld. Een mooi initiatief van
onze leerlingenraad om op deze manier aandacht te vragen voor kinderrechten op
onze school.

IB MEDEDELING
Dinsdag 1 december a.s vindt de overdracht plaats tussen onze tijdelijke IB
vervangster Geert Meijer en onze bovenbouw IB’er Elke Bartels. Elke Bartels zal haar
werkzaamheden vanaf komende week volledig hervatten. Wij willen juf Geert hartelijk
bedanken voor haar inzet en hulp in de afgelopen weken en wensen haar veel succes
op SALTO basisschool De Tempel waar zij al werkzaam is. Ook zijn we blij dat juf Elke
weer helemaal hersteld is van een pittige operatie. Wij wensen haar veel werkplezier.

KERSTFEEST OP DE HUMPERDINCKLAAN

Op donderdag 17 december vieren we kerstfeest op school. Juf Nicky en juf Jojanneke
zijn op zoek naar enthousiaste ouders die de inkoop van de kerstboodschappen willen
doen(vanaf heden mogelijk). Ook wordt er tijdens de kerstviering een gezellig
samenzijn voor ouders georganiseerd met o.a. heerlijke glühwein. Bent u van plan om
dan te komen en wilt u deze gezelligheid combineren met bijvoorbeeld bardienst, laat
het onze kerstwerkgroep weten via kerstviering@bs-reigerlaan.nl.

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 al een
“puntje” bij heeft gedragen!

BIBLIOTHEEK GESTART!
Wij zijn ontzettend blij dat de bibliotheek op school deze week eindelijk van start is
gegaan. Elke week is er een moment in het lesprogramma waarop de groep de
bibliotheek bezoekt. Dan kunnen de boeken geruild worden. Tijdens dit moment is er
steeds een hulpouder aanwezig om het lenen van de boeken te coördineren aan de
uitleenbalie. Deze momenten zijn op dinsdag, woensdag of vrijdagochtend. Alle
kleuters lenen 1 boek voor thuis en vanaf groep 3 mag uw kind max. 3 boeken lenen,
waarvan 1 boek op school gelezen wordt. Wij willen alvast alle betrokken hulpouders
van harte bedanken voor de voorbereidingen bij de inrichting van de bibliotheek en
wensen hen veel plezier als biebouder.

