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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Vrijdag 29 januari 2016
Donderdag 4 februari 2016
Vrijdag 5 februari 2016
Maandag 8 t/m vrijdag 12 februari 2016
Vrijdag 26 februari 2016
Vrijdag 4 maart, vrijdag 25 maart en
dinsdag 29 maart

activiteit
Groepsviering groep 3B
13.00 en 13.45 uur
Groepsviering groep 1-2D
13.00 – 13.45 uur
12.15 uur start carnavalsvakantie
Carnavalsvakantie
Groepsviering 1-2B
13.00-13.45 uur
Vrije dag voor alle leerlingen

BOUW
Zoals u in het vorige bulletin heeft kunnen lezen, is de bouw in volle gang. Om te
laten zien wie Saltoschool Reigerlaan is, hebben wij de afgelopen dagen hard gewerkt
aan het ontwerpen van bouwplaten. Deze bouwplaten komen op de hekken rondom
de school aan de Reigerlaan.
We gaan de bouwplaten samen met een aantal leerlingen ophangen op woensdag 3
februari. De leerlingen die mee gaan naar de bouw, gaan gezamenlijk met een bus
naar de Reigerlaan. Zij zullen daar samen met juf Lia de platen op gaan hangen.
Wij willen u van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen vanaf 11.30 uur.

BIBLIOTHEEK
Helaas moeten wij de schoolbibliotheek op dit moment sluiten, omdat de pasjes van
alle Saltoscholen verlopen zijn. Deze moeten vervangen worden.
Voorlopig laten we de bieb als volgt verlopen:
Vanwege de handmatige administratie lenen de kinderen 1 boek voor in de klas.
Wij hopen zo spoedig mogelijk de nieuwe pasjes te ontvangen en uw kind ook weer
leesboeken meer naar huis te kunnen geven.
Groetjes de biebcommissie

CARNAVAL OP DE REIGERLAAN !
Donderdag 4 februari:
Als opwarmertje voor het carnavalsfeest organiseert de Reigerlaan op donderdag 4
februari een “Raar-met-je-haar-dag”. Wie komt met het gekste kapsel naar
school?? Het prinsenpaar en de raad van 11 jureren in elke groep wie de winnaars
zijn, de winnaars worden op donderdagmiddag bekend gemaakt.

Vrijdag 5 februari:
Op vrijdag 5 februari wordt de school omgetoverd tot “carnavalspaleis Reigerlaan”.
We vieren dan het jaarlijks carnavalsfeest. Het thema van dit jaar
is: ”Op de Reigerlaan kun je bouwen”.
Het lijkt ons leuk als op die dag behalve het onderwijsteam, ook de kinderen en
(hulp)ouders verkleed gaan binnen dit thema. Gewoon iets anders aantrekken mag
natuurlijk ook, als het maar carnavalesk is.
De bussen vertrekken zoals elke dag om 8.10 uur aan de Tenierslaan. Let op: de
schooldag eindigt om 12.15 uur, de bus is rond 12.30/12.40 weer terug bij de
Tenierslaan. De kinderen zijn de vrijdagmiddag lekker vrij. Een klein tussendoortje
voor tijdens de ochtendschooltijd wordt verzorgd door de commissie.
Hoe ziet het programma van deze dag eruit?
8.30 u: Verzamelen in de eigen klas
8.45 u: Opening in de aula:
- Bekendmaking raad van elf en Prinsenpaar 2016
- Sleuteloverdracht
- Uitreiking onderscheidingen “Raar-met-je-haar-dag”
- Presentatie van de leerkrachten die hun outfit showen en een polonaise door
de hele school inzetten
9.30 u: Programma in de eigen groep
- Kinderen showen in de eigen groep
uiteraard hun carnavalsoutfit.
- Circuit met verschillende activiteiten (onderbouw)
10.15 u: Programma per parallelgroep en per bouw
- Gezelschapsspelletjes (mogen de kinderen meenemen in een plastic tas)
- Grote carnavalsquiz per bouw
- Circuit met verschillende activiteiten (onderbouw)
11.45u: Afsluiting in de aula
- Slotwoord prinsenpaar
- Carnavalslied
12.10 u: Afsluiting in de klas,
12.15 u: Met de bus terug naar de Tenierslaan , start van de carnavalsvakantie

In verband met de beperkte ruimte in de aula is het helaas niet mogelijk dat ouders
komen kijken tijdens de opening en/of afsluiting van deze feestelijke dag.
Wat mogen kinderen niet meenemen ?
- schiettuig (geweren, pijl en boog, e.d.)
- spuitbussen met schmink
- spuitbussen met spray
- confetti
We wensen alle kinderen een heel leuk en gezellig carnavalsfeest toe !
De carnavalscommissie.

CARNAVALSLIED VAN SCHOOL …..
Onze school heeft al enkele jaren een eigen carnavalslied dat tijdens het
carnavalsfeest uiteraard volop gezongen wordt:
CARNAVAL IN LAMPEGAT !
U kunt dit lied beluisteren via de website van de school: www.bs-reigerlaan.nl. Daar
vindt u ook de tekst van dit lied, zodat u thuis samen met uw kind kunt oefenen.
KOM EENS KIJKEN BIJ ONS !
Dit is een feestelijk lied dat niet alleen met carnaval kan gezongen worden, maar ook
door het jaar bij andere feestelijke gelegenheden.
Thuis deze liedjes dus oefenen, zodat uw kind de liedjes komende week voluit kan
meezingen in onze aula.

_______________________________________
OUDERPORTAAL HERINNERING
Dinsdag 19 januari heeft u een brief ontvangen over ons ouderportaal. Wij zien dat
ontzettend veel ouders zich al aangemeld hebben, fijn. Om het ouderportaal optimaal
te laten werken, is het noodzakelijk dat u zichzelf als ouder registreert. Wij willen u op
deze manier eraan herinneren dit zo spoedig mogelijk te doen. Dit kan middels het
token, die u in de brief van 19 januari heeft meegekregen.

BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF!
Informatieavond
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of
een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als
ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 2 februari een
informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in
bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit

niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust
verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal informatieavonden over bedplassen. Op
deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij
uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te
pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 2 februari in het Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het
informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD
Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen
en de datum en locatie van de andere informatieavonden. Voor vragen kunt u terecht
bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.
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