REIGERBULLETIN
Nieuwsbrief voor ouders en andere betrokkenen van basisschool
Reigerlaan
schooljaar 2016-2017
nr. 6 -13 januari 2017
KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Dinsdag 24 januari 2017
Week 5 en 6 2017
Vrijdag 17 februari 2017
Donderdag 23 februari 2017
Vrijdag 24 februari 2017
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
2017
Vrijdag 10 maart
Dinsdag 14 maart en donderdag 16
maart
Donderdag 16 maart 2017

activiteit
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SPIL REIGERLAAN – WELKOM
We zijn afgelopen week gestart op onze nieuwe school aan de Reigerlaan! Wat zijn we
trots op deze inspirerende onderwijsomgeving en fijne werkplek voor onze leerlingen
en team Reigerlaan. De eerste dagen voelen als een feestje. Wat fijn dat u met
zovelen afgelopen woensdag kwam kijken. Uiteraard gaan we onze nieuwe school nog
officieel openen. Dat staat gepland voor vrijdag 31 maart 2017.

CONTINUROOSTER REIGERLAAN - SCHOOLTIJDEN
Met ingang van dit schooljaar werken we met een continurooster. Dat betekent dat we
geen Tussen Schoolse Opvang (TSO) meer hebben en dat ALLE leerlingen verplicht
overblijven op school. Voor locatie Reigerlaan houdt dit ook in dat ALLE leerlingen in
de middagpauze op school blijven. We hebben een lunchpauze van 45 minuten,
waarin de leerlingen lunchen en spelen/bewegen. Dit is een schoolactiviteit, waarbij
wij als school de verantwoordelijkheid hebben. Daarbij worden we ondersteund door
vrijwilligers.
De schooltijden aan de Reigerlaan blijven hetzelfde. Dat betekent:
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8:30 – 14:30 uur
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur
Voor de groepen 1-2 is er een inloop vanaf 8:20 uur.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat de schoolbel om 8:25 uur, zodat de lessen om 8.30 uur
starten.

Voorlopig halen de leerkrachten de groepen 3 t/m 8 op het schoolplein op.

OUDERPORTAAL
Zoals u wellicht gemerkt heeft, communiceren wij steeds meer via ons ouderportaal
en de digitale boekenkast aldaar. Daar vindt u ook de meest actuele informatie over
bijvoorbeeld het betalingsverzoek betreffende de schoolreis/het schoolkamp van uw
kind en actuele mededelingen over de eerste in gebruik name van ons nieuwe
schoolgebouw.

JUF ESTHER BATEN
Met ingang van afgelopen week hervat juf Esther Baten haar werkzaamheden weer
volledig als onderbouwcoördinator. Zij is terug van bevallingsverlof.
BIBLIOTHEEK
Komende week start de bibliotheek weer op de Reigerlaan. Wij vragen u ervoor te
zorgen dat alle boeken mee terug naar school komen. Op die manier kunnen we weer
een start maken met nieuw aanbod.

24 JANUARI - EEN AVOND VOOR U ALS OUDER
Op dinsdag 24 januari 2017 organiseert SPIL Reigerlaan, samen met de MR een
feestelijke avond voor u. Hierbij vieren we gezamenlijk dat onze leerlingen en uw
kinderen weer terug op de Reigerlaan zijn en besteden we ook aandacht aan een
onderwijskundig onderwerp wat voor allen de moeite waard is. Deze avond duurt van
19:30 – 22:00 uur. U bent van harte welkom, dus neem deze alvast op in uw agenda.

HET FIETSENPLAN
Op de Reigerlaanlocatie zijn afspraken over het wel/niet met de fiets naar school
komen. Hieronder zetten we het nog eens op een rijtje voor u:
Het gebied waarbinnen kinderen te voet naar school komen is vanaf
beide zijden van de volgende straten: Tongelresestraat/ Zandstraat/ Fuutlaan/
Merellaan/ Parklaan/ Nachtegaallaan/Patrijsstraat/ Dommelhoefstraat/ Lakerstraat/
Picushof. Het gebied buiten de arcering is voor leerlingen die met de fiets naar school
mogen komen. Vanaf maandag a.s. stallen we de fietsen binnen het schoolplein op de
vakken aan de zijde van de Fazantlaan, voor de groepen 4 (en indien nodig de
gymzaal). De plattegrond van het gebied in beeld: 






SPIL REIGERLAAN KLAAR VOOR DE 21E EEUW
Vandaag deed groep 7A al een eerste ervaring op met het connect programma van
ons nieuwe digibord. Daarbij nemen alle leerlingen tegelijkertijd aan dezelfde activiteit
deel op het digibord via een eigen laptop. Er werd een sommenrace gedaan en de
eerste ervaringen van ons nieuwe gebouw werden gedeeld in een woordveld. De
betrokkenheid van alle kinderen was groot. In enkele minuten kwamen er 170 reactie
binnen op het woordveld van de 22 leerlingen.

SNEEUWPRET OP DE REIGERLAAN
Vandaag was het extra feest met de sneeuwvlokken tijdens de pauze. Dat zorgde voor
veel speelpret en mini-sneeuwmannen.

TOT SLOT
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