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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Maandag 4 april t/m vrijdag 8 april
Vrijdagmiddag 8 april
Vrijdag 15 april
Dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 21
april 2016
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Maandag 9 t/m vrijdag 13 mei
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 mei
Vrijdag 20 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 24 en woensdag 25 mei
Vrijdag 27 mei
Vrijdag 27 mei
Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni

activiteit
Projectweek
Tentoonstelling projectweek 13.15 tot
14.15 op de Humperdincklaan 4
Groepsviering 6A
13.00 en 13.45 uur
Eindcito groepen 8
Groepsviering 1/2C
13.00 en 13.45 uur
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolkamp Giethoorn groepen 8
Schoolkamp Waalre groepen 6
Groepsviering 4A
13.00 en 13.45 uur
Schoolreis Hullie groepen 4
Schoolfotograaf
Groepsviering groep 1/2E
13.00 en 13.45 uur
Schoolreis Billy Bird groep 3
Schoolkamp Bladel groepen 7
Schoolreis Beekse Bergen groepen 5
Schoolreis Klimbim groepen 1/2

VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID
Sinds vorig schooljaar werken alle scholen binnen Salto met WMK. WMK is een
instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. De kwaliteitszorg is een
cyclisch proces, waarbij de school systematisch de kwaliteit van een aantal vooraf
vastgestelde beleidsterreinen bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en
evalueert. De school richt zich daarbij op het borgen of verbeteren van de kwaliteit.
WMK baseert zich op de PDCA cyclus: to plan, to do, to check, to act.
In april 2016 staat het afnemen van een ouder-, leerling- en leerkrachten vragenlijst
‘sociale veiligheid’ gepland. Wij willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen. U
ontvangt in de week van 4 april 2016 een email met een link. Door op de link te
klikken, wordt de ouder vragenlijst opgestart. Bij de verwerking van de vragenlijsten
door WMK, zal uw mening anoniem blijven.
De resultaten uit de vragenlijsten zijn voor ons alleen bruikbaar, als wij voldoende
respons van u, als ouder ontvangen. Wij hopen op veel respons van ouders.

OUDERPORTAAL APP BESCHIKBAAR
U heeft het vast al gemerkt: steeds meer berichten worden op het ouderportaal
geplaatst en steeds minder wordt email daarvoor gebruikt. Ook worden toetsen
bijvoorbeeld ingepland in de groepskalender van uw kind. Wilt u niets missen: volg
het allemaal via ons ouderportaal en daarnaast kunt u hiervoor ook de APP
downloaden.
Met de gratis BasisOnline SchoolApp is elke ouder direct op de hoogte van de
actualiteiten op de basisschool van zijn of haar kind. Download de app, vul de link
naar de BasisOnline schoolwebsite van de basisschool van het kind in en als ouder heb
je snel en overzichtelijk de actuele nieuwsberichten, schoolkalender, fotoalbums en
belangrijkste schoolinfo direct op je smartphone!
De SchoolApp is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone.
CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT (CMK)– SUBSIDIE VOOR MUZIEK
Voor het derde schooljaar neemt onze school deel aan de regeling CMK. Dat betekent
dat we als school het vak muziekonderwijs een impuls kunnen geven met
subsidiegelden. We worden daarvoor begeleid door verschillende instanties en
docenten o.a. uit Eindhoven zoals de Effenaar, het Centrum voor de Kunsten
Eindhoven (CKE), TROMP en het cultuurstation. Deze partners geven les in al onze
groepen en coachen ook onze leerkrachten om het vak muziek meer eigen te maken.
Dit coachen gebeurt tijdens de les en ook na schooltijd als nascholing. Op dit moment
worden de groepen 8 bijvoorbeeld begeleid bij de musical, hebben de groepen 6 een
project over de geschiedenis van popmuziek afgesloten met een spetterend concert in
de Effenaar en staat ons allen aan het eind van dit schooljaar nog een
schoolpleinorkest te wachten.

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN
Sinds januari 2015 geldt het protocol medisch handelen. Deze kunt u inzien op onze
schoolsite www.bs-reigerlaan.nl
Om een inhaalslag te maken, vragen wij aan alle ouders/verzorgers om voor ieder
kind de bijlage bij dit bulletin in te vullen en in te leveren bij de groepsleerkracht van
uw kind. Voor ouders die dit al gedaan hebben is dit natuurlijk niet meer nodig.

PROJECTWEEK
Komende week is de jaarlijkse projectweek op onze school.
De hele week wordt er in alle groepen gewerkt rondom het thema “BOUWEN”.
Op maandag starten we met een spetterende opening en elke dag staan er een aantal
lesactiviteiten in het teken van BOUWEN gepland.
Zo hebben we dinsdag 5 en donderdag 7 april creatieve middagen. Hierbij werken de
leerlingen groepsdoorbroken aan een activiteit die zij zelf hebben gekozen.
Op vrijdag sluiten we de week af met een tentoonstelling.

HET CRUYFF COURT TOERNOOI DOOR DE MEIDEN VAN ONZE GROEPEN 8
Afgelopen woensdag 30 maart vond dit toernooi plaats in Eindhoven. De meiden van
onze groepen 8 hebben met veel enthousiasme deelgenomen. Na weken van
voorbereiding hebben zij een geweldige middag gehad.
Het 6x6 Cruyff Court toernooi is een internationaal kampioenschap waaraan meer dan
20.000 jongens en meisjes tot en met twaalf jaar meedoen. In heel Nederland wordt
op 180 Cruyff Courts gespeeld en de Cruyff Foundation biedt kinderen de kans zich te
meten met de winnende teams van de andere Courts, het verbindt dus alle Cruyff
Courts in Nederland met elkaar.
Naast de Nederlandse editie wordt het zes-tegen-zes-toernooi in elf andere landen
volgens dezelfde opzet georganiseerd. Eindhoven heeft acht Cruyff Courts, waarvan er
zeven in de wijken liggen en één gekoppeld is aan het speciaal onderwijs. Jaarlijks
vinden in de stad zowel de voorrondes als de uiteindelijke stadsfinale plaats. Ook de
regiofinale is al meerdere keren in Eindhoven gespeeld.

WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR MEIDEN VAN 9-12 JAAR
Woensdagmiddag 6 april 14.00 start ik weer een nieuwe weerbaarheidscursus (6 keer
1 uur) bij gezondheidscentrum Kees Tempel te Eindhoven, Brederolaan 50. Deze keer
alleen voor meiden van 9 tot en met 12 jaar. Er zijn nog maar enkele plaatsten vrij,
maximaal 14 deelnemers. De cursus richt zich op het vergroten van het
zelfvertrouwen, grenzen durven aangeven, het herkennen en toepassen van nonverbale communicatie, stem durven verheffen en simpele zelfverdedigingstechnieken.
Meer informatie: info@verhoeventraining.nl of bel: 06-42712307.
Met vriendelijke groet, Jasper Verhoeven.

MET DE PSV-BUS
Gisteren hebben de kinderen van bus 1, met een heel speciale bus gereisd. Zij zijn
van de Humperdincklaan naar de Tenierslaan gebracht met de enige échte PSV bus.

BOUW
We sluiten ons bulletin dit keer af met een foto van de nieuwbouw waarbij de
contouren al goed zichtbaar zijn.
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