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Vrijdag 4 maart, vrijdag 25 maart en
dinsdag 29 maart
Vrijdag 11 maart
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maart
Maandag 4 april t/m vrijdag 8 april
Vrijdag 15 april
Dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 21
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Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

activiteit
Groepsviering 1-2B
13.00 en 13.45 uur
Laatste werkdag juf Marja
Vrije dag voor alle leerlingen
Uitgave rapport 2
Oudergesprekken rapport 2 in de middag
en avond
Projectweek
Groepsviering 6A
13.00 en 13.45 uur
Eindcito groepen 8
Groepsviering 1/2C
13.00 en 13.45 uur
Koningsspelen

BOUW
Deze week zijn de funderingsbalken ontkist waardoor de contouren van het gebouw
nu zichtbaar zijn. Daarna is een begin gemaakt met het leggen van de kanaalplaten.

OUDERPORTAAL: INTEKENEN OUDERGESPREKKEN
De meeste ouders hebben zich aangemeld op ons ouderportaal. Dat is ontzettend fijn.
Mocht het u nog niet gelukt zijn, maak dit dan alsnog snel in orde middels de brief
met token van 19 januari jl. Mocht u deze niet meer hebben, neem dan snel contact
op met de groepsleerkracht van uw kind of onze ICT’er Maria Hernandez. Maria is
tevens a.s. dinsdag 23 februari op school beschikbaar om u te helpen met de inlog
tussen 8.15 en 9.00 uur en 14.30 en 15.00 uur. Om ons nieuwe ouderportaal
optimaal te laten werken, is het noodzakelijk dat u zichzelf als ouder registreert.
Komende week worden ook de uitnodigingen voor de oudergesprekken van rapport 2
via het ouderportaal verstuurd. Op die manier tekent u voortaan zelf in voor de dag
en tijd van uw gesprek(ken). Ouders met 3 of meer kinderen op school krijgen enkele
dagen eerder bericht.
Om ons ouderportaal optimaal te laten werken, kunnen u en wij niet zonder uw
aanmelding! Maak het dus nog vandaag in orde. Hartelijk dank!

AFSCHEID JUF MARJA SLOOS
Op vrijdag 26 februari a.s. nemen wij afscheid van collega Marja Sloos. Zij is hier 7
jaar werkzaam geweest als onderwijsassistente vanuit de rugzakgelden. Omdat sinds
1 augustus 2014 de wet passend onderwijs van kracht is, zijn de rugzakgelden
sindsdien afgeschaft. Hierdoor is er een herschikking van de werkzaamheden van
onderwijsassistenten en zal Marja de overstap maken naar collega Saltoschool de
Vuurvlinder. Wij danken haar heel hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid bij onze
school en de begeleiding van individuele leerlingen in de bovenbouwgroepen. Wij
wensen haar veel succes op haar nieuwe school. Hieronder vindt u nog een
afscheidswoordje van Marja:
Wat heb ik ervan genoten om in dit team en op deze school te werken!
Lieve collega’s van de Reigerlaan, bedankt voor jullie geweldige samenwerking. Het
heeft me elke dag gestimuleerd om vorm te geven aan het begeleiden van onze
leerlingen.
Ik wens jullie, alle leerlingen en hun ouders het beste toe en veel plezier straks in de
vernieuwde school aan de Reigerlaan.
Tenslotte nog een speciale groet voor mijn leerlingen van dit schooljaar. Wat een
bijzondere talenten hebben jullie me laten zien! Weet dat die talenten jullie altijd
verder zullen helpen.
Juf Marja

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 tweede wisseling in dit
rooster heeft afgelopen maandag 15 februari plaatsgevonden. 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.

JUMBO SPAARACTIE
Zoals u in Reigerbulletin 12 al kon lezen, hebben we €475,49 opgehaald met de
spaaractie van de JUMBO. Hiervoor hebben we spelmaterialen uitgezocht uit de
geselecteerde schoolartikelen die gebruikt kunnen worden met Koningsdag en bij
bijzondere groepsactiviteiten (binnen en buiten). Deze spellen zijn geschikt voor groot
en klein. U kunt denken aan een groot schaakspel, een bouwtoren, een dambord,
boter-kaas en eieren etc. Op vrijdag 22 april hopen we alles binnen te hebben, zodat
we hier meteen gebruik van kunnen maken met de Koningsspelen 2016.

KERSTACTIE
De winter is al bijna ten einde maar we zijn niet vergeten dat jullie super hard je best
hebben gedaan om kerstkaarten te verkopen.
Jullie kunnen ontzettend trots op jezelf zijn, wat een verkooptalent !
Er is een mooi bedrag opgehaald voor Stichting Jarige Job én voor de eerste steen van
ons nieuwe gebouw.
Met de opening van de projectweek maken wij op een feestelijke manier de twee
bedragen bekend.
Dankjewel allemaal voor jullie enorm hoge inzet !
De kerstcommissie
GROEP 1-2 A, EEN BIJZONDERE DAG
Vandaag waren er maar enkele kindjes in de klas van groep 1-2A. De overige
leerlingen waren helaas ziek. Ze hebben een leuke, rustige dag gehad vol aandacht en
speelmogelijkheden. Deze dag begon met een bezoekje aan juf Lia. Wij wensen alle
zieke leerlingen heel veel beterschap!

SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf staat gepland op dinsdag 24 en woensdag 25 mei a.s.

GEZONDE SCHOOL
De vrijdag voor de carnavalsvakantie hebben wij te horen gekregen dat wij een
toekenning gekregen hebben voor de Gezonde School. Dat betekent dat wij een
bedrag krijgen en ondersteuning van een gezonde school adviseur om ervoor te
zorgen dat gezond gedrag gemotiveerd gaat worden op school. We zijn nu druk bezig
om dit vorm te geven. Later horen jullie hier dan ook meer over. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat wij het certificaat voor Gezonde School zullen krijgen. Wilt u meer
informatie over de Gezonde School, dan kunt u eens kijken op www.gezondeschool.nl.
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