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REÜNIE BASISSCHOOL REIGERLAAN EINDHOVEN
Op vrijdag 31 maart vieren we de opening van ons nieuwe schoolgebouw. Ter
gelegenheid hiervan en van het honderdjarig bestaan combineren we dit met een
reünie van basisschool Reigerlaan Eindhoven. Dat doen we op vrijdag 31 maart
2017 voor de uitstroomjaren t/m 1960 en zaterdag 1 april 2017 vanaf uitstroomjaar
1961 tot 2015. Daarbij zijn alle oud-leerlingen en oud-collega’s welkom. Aanmelden
kan via reunie@bs-reigerlaan.nl tot 1 maart 2017 onder vermelding van uw
uitstroomjaar. Vermeld bij de aanmelding uw naam (en eventuele meisjesnaam),
geboortedatum en het schooljaar waarin u in groep 8 of de zesde klas zat. U ontvangt
dan meer informatie.

VOORLEESWEDSTRIJD 21 februari 2017
Dit jaar hebben de groepen 7 weer mee gedaan aan de
voorleeswedstrijd, ook ik deed mee.
Er waren eerst voorrondes in onze eigen klas, Ik las voor
uit het boek ‘Ik Zlatan’ en daarmee won ik onverwachts
samen met mijn klasgenoot Fieke Vijgen en mocht ik het
opnemen tegen 2 kinderen uit 7b. Dit waren Tess van
Sitteren en Julia Prins. Dit vond allemaal plaats rond
November/December. Toen was het tijd om te battlen en
ik moest dus winnen van Fieke, Tess en Julia. Het ging
als volgt: eerst moesten we allemaal voorlezen, daarna
ging de jury (Juf Sylvia en Meneer Peter) in overleg en

werd de uitslag bekend gemaakte en toen won ik weer. Ik mocht samen met mijn
klas naar de bieb waar de voorleeswedstrijd werd gehouden. Dat was op 21
februari. Wat wel een nadeel was dat ik niet meer mocht voorlezen uit het boek
‘Ik Zlatan’. Dat kwam omdat het geen A boek was. Dit boek werd toen vervangen
door het boek ‘De Gruwelijke Generaal’. Dit boek heb ik gekozen, omdat het een
grappig boek was en het was ook nog spannend. Op 21 februari moest ik
voorlezen tegen: Rick, Jamie, Kim en Sophie. Deze voorronde vond plaats in De
Witte Dame. Dit was al de 24 e editie van de nationale voorleeswedstrijd. Toen
iedereen had voorgelezen was er een pauze en een quiz voor de juffen en
meesters. En daarna werd de uitslag bekend gemaakt door de jury. Het bleek dat
ik had gewonnen en daar ben ik heel blij mee. ‘Op naar de volgende ronde van de
voorleeswedstrijd op 8 maart in De Witte Dame!’
Door Mats Hilbrands.
VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Beste ouders,
Recentelijk is de zittingstermijn verstreken van één van leden van de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad (MR), te weten Sjoerd Manschot. Sjoerd heeft
aangegeven bereid te zijn een tweede termijn zitting te nemen in de MR. Daarmee is
hij per direct herkiesbaar als lid van de MR.
Het staat andere ouders vrij zich ook te kandideren voor de functie. Mocht u interesse
hebben en zich willen kandideren, stuur dan binnen twee weken na verschijning van
dit Reigerbulletin een bericht met korte motivatie naar mr-totaal@bs-reigerlaan.nl
Het MR reglement bepaalt dat indien er meerdere kandidaten zijn voor de functie, er
verkiezingen gehouden zullen worden.
Vriendelijke groeten,
MR Reigerlaan

PROJECTWEEK 2017 THEMA ‘DE TOEKOMST’
In de week van 3 tot en met 7 april houden we op de Reigerlaan de jaarlijkse
projectweek. Het thema ‘DE TOEKOMST’ is samen met de kinderen gekozen. In die
week wordt er aan dit thema vakoverstijgend gewerkt door alle groepen van school.
De groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 werken samen elke dag aan een sub-thema na de
kleine pauze, dus vanaf 10.30 uur. We organiseren in die week ook twee
creamiddagen. Ook nodigen we graag gastsprekers uit. Wie kent er mensen, of kan
zelf iets vertellen/laten zien over dit thema? Wij denken bijvoorbeeld aan mensen die
op de Design-Academy werken of ontwerper zijn. Wellicht zijn er ook koks,
muzikanten e.d. die ideeën hebben over hoe hun vak/product er in de toekomst uit
gaat zien. Voor de creamiddagen vragen we ouderhulp op dinsdag 4 en donderdag 6
april, dus kijk alvast in de agenda of je hierbij kunt helpen. Na de vakantie volgt op

ouderportaal de nodige informatie, tip: kijk regelmatig op het ouderportaal. Wij hopen
op een inspirerende, leerzame en innovatieve projectweek.
Voor het aanmelden van gastsprekers kunt u mailen naar: projectweek@bsreigerlaan.nl
De projectweekcommissie.

ZOEN-EN-ZOEF STROOK REIGERLAAN
Evenals de buurtbewoners die door de gemeente zijn geïnformeerd, willen we ook u
als ouders/verzorgers van de school informeren. Zoals we al hebben kunnen zien, zijn
er de afgelopen week in de schoolomgeving diverse verkeersborden geplaatst. Van de
gemeente hebben we het bericht ontvangen dat er tijdens de carnavalsvakantie (week
27 februari) diverse werkzaamheden in de directe omgeving van de school zullen
plaatsvinden.
Belangrijkste wijzigingen zullen zijn:
1.
Een stopverbod voor een gedeelte van de Fazantlaan
2.
Het aanleggen van een zoen-en-zoef strook aan de Reigerlaan
3.
Invoeren van éénrichtingsverkeer in de Reigerlaan.
De werkzaamheden starten op maandag 27 februari en zullen naar verwachting op 3
maart afgerond zijn.
Op bijgaande tekening kunt u zien welke maatregelen er getroffen gaan worden.

ENTREE SCHOOL NIEUW
De school start elke dag om 8.20 uur met een inloop voor de groepen 1 en 2. Om
8.25 uur gaat de schoolbel voor de groepen 3 t/m 8. We verwachten alle leerlingen
dan op school, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten. Lia van Baal ontvangt de
leerlingen in de ochtend bij de achterdeur aan het schoolplein. We vragen u met klem
om op tijd te komen. Vanaf 8.30 uur is de achterdeur dicht. U kunt SPIL-centrum
Reigerlaan dan alleen nog binnenkomen via de deurbel aan de Fazantlaan. U vindt
daar een bel met keuzemenu via de pijltjes waarbij u kiest voor ‘school’. Bevestig uw
keuze met de belknop. Vervolgens spreekt u een medewerker die u entree geeft tot
onze school.
Ook de entree van de VSO en BSO verloopt via de deur aan de Fazantlaan en het
keuzemenu. Medewerkers van Korein laten u vervolgens binnen via de intercom.

OUDERPORTAAL – UPDATE
Het ouderportaal van Saltoschool Reigerlaan is via 2 kanalen 2 bereiken.
Website:
Op de 1e plaats is het ouderportaal te bereiken via de website
https://ouders.basisonline.nl
U komt dan in de online omgeving van de groepen van uw kind(eren). Hier kunt u o.a.
uw kind ziekmelden, het nieuws lezen en berichten naar de groepsleerkracht en naar
andere ouders.
Wanneer u inlogt via de website zijn ook de onderdelen boekenkast en
gesprekkenplanner zichtbaar. Deze zijn in de bijbehorende app niet te zien. Om deze
te kunnen lezen moet u dus surfen naar de webpagina. Dit kan op een pc maar ook op
uw telefoon via het internet.
Basisonline app:
Tevens kunt u ook een gratis app downloaden op uw mobiele telefoon of tablet. De
Ouderportaal App is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone.
Let u bij het downloaden van de app er op dat u de juiste app download. Basisonline
biedt namelijk meerdere apps aan. De app die hoort bij ons ouderportaal is de
‘BasisOnline Ouderportaal app’. U kunt inloggen op de app met dezelfde gegevens als
waarmee u op de website van het ouderportaal inlogt.
Let op: via deze app is de boekenkast niet zichtbaar.
Wanneer u een notificatie krijgt dat er iets klaar staat in de boekenkast dient u dus in
te loggen via de site. Dit geldt ook voor de gesprekkenplanner.
Zichtbaarheid mededelingen/nieuws
bericht
nieuwbericht
De leerkracht/school plaatst regelmatig (nieuws) berichten. Afhankelijk van de
instellingen van dit (nieuws)bericht zal dit (nieuws)bericht bovenaan de lijst
verschijnen.
De leerkracht kan namelijk instellen hoe lang een bericht op het ouderportaal blijft
staan. Het kan dus voorkomen dat een bericht is gezakt in de lijst. Let u hier op.
Wanneer de datum van het bericht is verstreken, is dit bericht niet meer zichtbaar
voor u.

Notificatie
Wanneer een leerkracht een bericht stuurt of een nieuwsbericht plaatst, kunt hiervan
een notificatie ontvangen in uw mail of op uw telefoon/tablet.
Wilt u een notificatie ontvangen in uw mail, dan dient u dit aan te zetten in de
instellingen. Dit kunt u doen als u via de website inlogt.
Wilt u een notificatie ontvangen op uw telefoon, dan gaat u naar de instellingen van
de ouderportaal app en kiest u voor JA.

FAQ/support
Op de site van basisonline vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.
De meest gestelde vragen (en antwoorden) staan hier voor u bij elkaar.
Ga hiervoor naar: https://support.basisonline.nl/ en kies voor ‘info voor ouders’.

START PROEFPERIODE SOCIAAL-EMOTIONELE METHODE KWINK
Een van beleidsvoornemens uit het schoolplan 2016-2020 is de vernieuwing van onze
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit schooljaar is een werkgroep van
leerkrachten actief in de voorbereiding voor de keuze hiervan. We zijn om dit moment
zover om een proefperiode met alle groepen te draaien met de methode KWINK. Deze
proefperiode start na de carnavalsvakantie en loopt tot de meivakantie. Het team
krijgt in de eerste week een basisinstructie om de testfase zo effectief mogelijk te
laten verlopen. We werken met een selectie van de lessen, welke een goed beeld
geven van wat mogelijkheden zijn van deze methode. Daarnaast sluiten de lessen
optimaal aan bij de periode van groepsvorming waarin de groep zich op dit moment
van het jaar bevindt. Mogelijk merkt u thuis op dat uw kind(eren) deze eerste
ervaringen thuis met u deelt. Aan het eind van dit schooljaar maken we een
definitieve keuze om in schooljaar 2017-2018 van start te gaan met de nieuwe
methode.

GYMTAS
Uw kind ontvangt eenmalig een gymtas van school. Iedere jaargroep heeft daarbij een
eigen kleur. Op deze manier zien we snel welke tas bij welke jaargroep hoort.
Wanneer deze tas aan vervanging toe is, kunt u een nieuwe aankopen bij onze
conciërge voor het bedrag van €4,50.
Meneer Koen (gymleerkracht)

Playing for Succes – voor leerlingen van groepen 6-7-8
Playing for Succes (PfS) in het kort: “Topsport, onderwijs en welzijn werken samen in
het Philips Stadion aan een grensverleggend initiatief. Een uniek concept waarbij
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot. Playing for Success
Eindhoven bevordert talentontwikkeling, zelfvertrouwen, welbevinden en motivatie.
Waarmee de startkwalificaties van kinderen en jongeren op het terrein van taal,
rekenen en ICT worden verbeterd.”
PfS begeleidt kinderen die:
 onzeker zijn
 minder weerbaar zijn
 gepest worden
 verminderd zelfvertrouwen hebben
 een laag zelfbeeld hebben
 minder gemotiveerd zijn
 onopvallend aanwezig zijn
 onderpresteren
Een traject bestaat uit 12 bijeenkomsten in het leercentrum in het Philips stadion en
wordt afgesloten met het uitreiken van een certificaat, deze wordt uitgereikt door
selectiespelers van PSV.
Voor de kinderen van groep 8 is er ook een speciaal traject, gericht op de overstap
naar het voortgezet onderwijs. Dit wordt uitsluitend op de donderdagmiddag
aangeboden, alle andere trajecten zijn op alle dagen mogelijk.
Indien u meer informatie wil hebben kunt u terecht op de site
www.playingforsuccesseindhoven.nl of in de digitale boekenkast van het ouderportaal
op de boekenplank van de groepen 6,7 en 8. Als u wilt bespreken of PfS past bij uw
kind, kunt u dat met onze Intern Begeleider Elke Bartels of met de groepsleerkracht
bepreken.
Als u uw kind wilt aanmelden voor Playing for Succes, kunt u dat tot 10 maart
kenbaar maken. U ontvangt een aanmeldformulier, wat na invullen aan school
geretourneerd wordt. Onze Intern Begeleider Elke Bartels zorgt voor de aanmelding,
ouders kunnen zelf niet rechtstreeks aanmelden.
Na aanmelding ontvangt u een informatiepakket van PfS . En u wordt uitgenodigd
voor een informatieavond. De eerste bijeenkomst is in de week van 10 april.

HERINNERING BETALINGEN
Denkt u aan de bijdragen dit schooljaar voor ouderbijdragen en de schoolreis of het
schoolkamp van uw kind(eren). Meer informatie hierover vindt u in de boekenkast op
ons ouderportaal. Hartelijk dank voor de betalingen die we reeds eerder ontvingen.

PANTOFFELS
Voordat de voorjaarsvakantie start, gaan op vrijdag 24 februari alle pantoffels mee
naar huis. Na de vakantie bekijken we of het wenselijk is om het gebruik hiervan al
dan niet te continueren.

Wij wensen iedereen veel plezier met carnaval en een fijne vakantie!
Tot maandag 6 maart.
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