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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Maandag 20 juni tot en met vrijdag 24
juni
Vrijdag 1 juli
Dinsdag 5 en donderdag 7 juli
Vrijdag 15 juli
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Donderdagavond 21 juli
Vrijdag 22 juli

activiteit
Alle leerlingen vrij
Derde rapport
Oudergesprekken
Musical groepen 8,
14:45 uur ouders/verzorgers halen alle
kinderen op aan het Parktheater.
Wisseldag met het wisselspel
Schoolconcert met Tromp Beat-tunes dag,
14:15 uur op het schoolplein
Afscheidsavond groepen 8
Laatste schooldag
12:15 uur school uit

BOUWACTIVITEITEN
De bouwwerkzaamheden liggen nog steeds op schema. I.v.m. de regen van de
afgelopen periode zien we zelfs een gratis zwembad ontstaan.

OUDERHULP BIJ VIERINGEN EN EVENEMENTEN – SCHOOLJAAR 2016/2017
Naast de taak van groepsleerkracht bestaan ook schooltaken als het voorbereiden van
vieringen en evenementen voor onze leerlingen. Team Reigerlaan wordt daarbij graag
ondersteund door ouders zodat zij meer tijd en handen vrij hebben om aan de
groepszorg en het dagelijks onderwijs te geven.
Wie van u staat voor ons klaar om samen met ons team de volgende vieringen en
evenementen te organiseren (of een daarvan)?
Activiteit:
Schoolbibliotheek

Schoolbeginviering
Sportdag
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Rekendag
Reünie Reigerlaan
Projectweek
Koningsspelen
Schoolfotograaf
Wisselspel
Schooleindviering

Datum:
Een ochtend per week gedurende het
hele schooljaar. In een team van
biebouders wisselen jullie elkaar af. Het
systeem is volledig geautomatiseerd.
9 september 2016
28 september 2016
5 oktober t/m 14 oktober 2016
5 december 2016
22 december 2016
24 februari 2017
22 maart 2017
Maart/april 2017
April 2017
21 april 2017
Eind schooljaar zomer 2017
12 juli 2017
14 juli 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar onze
bouwcoördinatoren: Esther Baten (OB) e.baten@bs-reigerlaan.nl of Laura Timmers
(BB) l.timmers@bs-reigerlaan.nl. Zij horen graag van u bij welke activiteit(en) u voor
ons van betekenis bent in het komend schooljaar.

SPORTDAG 28 SEPTEMBER 2016
Zoals u van ons de laatste jaren gewend bent, organiseren we bij de start van het
nieuwe schooljaar een sportdag. Op woensdag 28 september staat voor ons de
atletiekbaan van sportpark De Hondsheuvels (Woensel) gereserveerd.
De sportdag 2016 is vergelijkbaar met de
voorafgaande sportdagen. De kinderen van de
groepen 1/2 gaan allerlei bewegingsspelletjes doen,
voor de kinderen van de groepen 3 t/m 6 staan
diverse atletiekonderdelen op het programma
(aangevuld met bewegingsspelletjes) en voor de
groepen 7 en 8 staan teamsporten op het
programma.

Deze sportieve dag start om 8.30 en eindigt om 13:00 uur.
Noteer deze dag alvast in uw agenda !!
Om deze sportdag tot een groot succes te maken vragen wij u om hulp.
We zoeken begeleiders voor groepjes kinderen (groepen 1/2 , 3/4, 5/6 en 7/8),
spelleiders (groepen 1 t/m 6) , scheidsrechters bij de teamsporten (groepen 7/8) en
algemene hulp.
Kunnen we nu al op u rekenen (uiteraard onder voorbehoud) , wilt u dat dan
doorgeven aan Peter van der Kruis via mail: p.vanderkruis@bs-reigerlaan.nl
Graag uw naam vermelden, vader / moeder van ......... (oudste kind) uit groep ......
en de aan te bieden hulp (evt. voorkeursgroepen vermelden).
Hartelijk dank namens de werkgroep sportdag.

MUZIEK MET TROMP
Vanaf 27 juni gaan we in alle groepen starten met het maken van de instrumenten die
gebruikt worden bij het schoolpleinorkerst op donderdag 21 juli. Vervolgens gaan we
aan de slag met oefenen. In hoeverre heeft uw kind de benodigde materialen hiervoor
al mee naar school genomen? Meer informatie hierover vindt u op ons ouderportaal.
U komt toch ook kijken naar ons “Beat-Tunes” orkest op het schoolplein? Zet
donderdag 21 juli 14:15 uur dan alvast in uw agenda.

RAPPORT 3
Op vrijdag 1 juli ontvangen onze leerlingen van groep 1 t/m 7 het laatste rapport voor
dit schooljaar. U ontvangt binnenkort via ons ouderportaal een uitnodiging voor het
oudergesprek. Op die manier tekent u zelf in voor de dag en tijd van uw
gesprek(ken). Ouders met 3 of meer kinderen op school krijgen enkele dagen eerder
bericht.

SCHAKEN IN DE GROEPEN 6
Sinds maart 2015 wordt er wekelijks schaakles verzorgd aan een vast groepje
leerlingen door Marleen van Amerongen, een van de ouders uit groep 6. Vandaag
staat zij in het Eindhovens Dagblad als nieuwe voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Schaak Bond. In deze rol wil zij er o.a. helemaal voor gaan dat schaken
en vaste plek krijgt in het onderwijs. Een mooi doel wat ons betreft!
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