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activiteit
Eindviering op de laatste schooldag
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Uitzwaaien groepen 8 en juf Lia
School uit om 12:30 uur
Zomervakantie voor alle leerlingen
Eerste schooldag
Schoolbeginfeest

AFSCHEIDSWOORD VAN JUF LIA VAN BAAL-STULTJENS
Lieve kinderen, ouders en andere betrokkenen,
Voor mij was het deze week steeds “ergens” de laatste keer voor.
Ook nu weer voor dit Reigerbulletin. Vandaag, was het mijn laatste dag hier op de
Reigerlaan. En wat een feestelijke dag was het, net zoals alle voorgaande 33 jaar was
het een echt Reigerlaanfeest om hier te mogen werken.
Vanuit mijn hart wens ik jullie allemaal alle goeds voor de toekomst in liefde en geluk!
Dank jullie wel voor het prachtige afscheid vandaag.
Juf Lia.

LEERPLICHT
Bureau Leerplicht zal op vrijdag 14 en maandag 28 augustus controleren op luxe
verzuim . Er is sprake van luxe verzuim als ouders/verzorgers hun kinderen mee op
vakantie nemen zonder toestemming van de schoolleiding.
Alle kinderen die op deze dagen ziek gemeld worden of zonder goede reden afwezig
zijn, zullen door de school gemeld worden bij Bureau leerplicht. Het kan zijn dat de
leerplichtconsulent die dag op huisbezoek komt om na te gaan wat de reden van
afwezigheid is.
Hierbij is het van belang dat u bij een ziekmelding van uw kind, aan de school het
adres vermeldt waar uw kind die dag zal verblijven. Indien uw kind niet op het
aangegeven adres aangetroffen wordt, ontvangt u een kaart in de bus met daarin de
mededeling dat u opgeroepen zult worden bij Bureau Leerplicht.
De leerplichtconsulent zal dan beoordelen of het verzuim ongeoorloofd is. In dat geval
zal proces-verbaal worden opgemaakt tegen ouders/verzorgers.

VAN DE MR
Beste ouders,
In een eerder Reigerbulletin informeerden wij u over vacature die ontstaan was in de
medezeggenschapsraad (MR). Zittend MR lid Sjoerd Manschot heeft zich destijds per
direct voor een tweede termijn herkiesbaar gesteld.
Na het verstrijken van de kandidaatstellingstermijn heeft er zich geen andere
kandidaat gemeld, waardoor Sjoerd Manschot conform het reglement herkozen is voor
een tweede termijn.
In de personeelsgeleding was er ook een vacature ontstaan, en ook daar is het
zittende lid Jojanneke Elstgeest herkozen – in haar geval voor een derde termijn.
De samenstelling van de MR op de Reigerlaan is daarmee als volgt:
Oudergeleding:
Thijs Berden, Daan van Boxel, Sjoerd Manschot en Estella
Stok
Personeelsgeleding:
Maartje Charpentier, Jojanneke Elstgeest, Ronald van Laar,
Vicky Verzijlenberg
Meer informatie over de MR Reigerlaan, het reglement, de agenda en de verslagen
van de vergaderingen kunt u vinden op de website van de school:
http://www.bs-reigerlaan.nl/pagina/321372/De+MR
Namens de MR,
Sjoerd Manschot
Secretaris MR Reigerlaan

KENNISMAKINGSFILMPJE
Alle leerlingen zijn bij de wisseldag uitgenodigd een kennismakingsfilmpje van max. 2
minuten over zichzelf te maken. Dit filmpje is voor de nieuwe leerkracht(en). Op deze
manier krijgen we uw kind beter in beeld en zien we ook letterlijk wat meer van
zijn/haar hobby, omgeving, en wat belangrijk is om over hem/haar te weten.
Dit filmpje maken zij in de zomervakantie.
Technische gegevens:
We kunnen alle gangbare extensies op school afspelen (.mov, .MP4, .MWP, .AVI,
.MPEG).
Het filmpje mag ná 18 augustus via www.wetransfer.com naar de leerkracht gemaild
worden. (Niet eerder want dan verloopt de link te snel).

VAKANTIE SELFIE
We hopen van iedereen een vakantieselfie te ontvangen. Daarbij vinden we het leuk
om te zien in welk land je bent. Je stuurt de selfie naar de mail van je nieuwe
leerkracht(en).

SPORTDAG ‘Save the date’
De sportdag voor het nieuwe schooljaar is gepland.
Deze vindt plaats op woensdag 11 oktober 2017!
Zet deze datum alvast in uw agenda.
Na de zomervakantie kunt u zich opgeven om deze dag te komen helpen.
KICK-OFF SALTO GEZOND IN BEWEGING.
SALTO vindt een gezonde leefstijl enorm belangrijk voor de ontwikkeling van talenten
bij kinderen!. Daarom is SALTO-breed gestart met het project “SALTO Gezond in
Beweging”. Het doel is om op alle SALTO-scholen actief bij te dragen aan de
bewustwording van kinderen ten aanzien van de kracht van sport, het belang van
voldoende beweging, het plezier in bewegen en het belang van gezonde voeding.
Na de zomervakantie gaan we vanaf 11 september samen met alle kinderen op de
SALTO scholen 4 weken sportieve ”challenges” aan en besteden we aandacht aan een
gezonde leefstijl. Dit is een opmaat naar de Marathon van Eindhoven op 8 oktober
a.s.. We hopen met heel veel scholen hieraan deel te nemen!
Na de zomervakantie wordt u hierover uitvoerig geïnformeerd door de school.
Al bij de start van het plan is meegenomen, dat de ambitieuze doelen alleen bereikt
kunnen worden door met zoveel mogelijk (lokale) partners samen te werken. Een
aantal partners, zoals Fontys Sporthogeschool en Sportformule Eindhoven zijn vanaf
het begin betrokken. Nu de basis staat, is het moment daar, om te verbreden en
commitment te zoeken in de regio. Het streven daarbij is, zoveel mogelijk partners,
ambassadeurs en betrokkenen te verbinden. Dit kan op verschillende manieren o.a.
door: een financiële bijdrage, materialen, (voedings)middelen, tijd of expertise en het
verspreiden van de boodschap.
Heeft u als ouder/verzorger in het bedrijf waar u werkzaam bent, mogelijkheden om
ons project onder de aandacht te brengen? Is er een kans dat uw bedrijf ons op een
manier wil ondersteunen?
Dit kan op allerlei manieren! We gaan heel graag hierover in gesprek om de
mogelijkheden te verkennen om het beweegplezier van kinderen te vergroten en de
beweegarmoede te verminderen.
“De kinderen van vandaag zijn immers de werknemers van morgen”.
Wanneer u denkt dat uw bedrijf hierin iets kan betekenen, neem dan contact op
met de directeur van de school van uw kind(eren). Dit kan ook in de laatste
vakantieweek. Hij/zij zal met u in gesprek gaan en u in contact brengen met de
werkgroep.
Alvast hartelijk bedankt namens alle kinderen!

GROEPSOUDERS IN EEN NIEUW JASJE
We hebben al een hoop positieve reacties mogen ontvangen op de vacature van de
activiteitencommissie van ouders. Dank daarvoor.
Toch zetten we de onderstaande vacature nogmaals uit, mocht u deze gemist hebben.
Vacature Reigerlaan:
SALTObasisschool Reigerlaan zoekt 17 groepsouders voor schooljaar 2017-2018 met
een grote betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de school. Samen vormen jullie
de activiteitencommissie (AC) van SALTObasisschool Reigerlaan. Deze wordt
vormgegeven door Doke Pronk, moeder van Finn Pronk uit groep 7A.
De activiteitencommissie ondersteunt het team van leerkrachten bij de organisatie en
coördinatie van vieringen, evenementen en bijzondere gebeurtenissen die voorkomen
in de school. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar maken jullie een gezamenlijke
start en verdelen jullie de activiteiten. Daarnaast ben je als groepsouder natuurlijk
ook aanwezig bij de overige activiteiten in je jaargroep.
Past dit bij jou of wil je meer informatie? Mail of bel Esther Baten esther.baten@bsreigerlaan met je naam en de namen van jouw kind(eren) en groep voor schooljaar
2017-2018.

KWINK
Na de proefperiode van KWINK voor sociaal-emotionele ontwikkeling, hebben wij
samen met het team de methode geëvalueerd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
KWINK niet de juiste methode is voor onze school. Komend schooljaar gaan we ons ls
team richten op een gezamenlijke, eenzelfde aanpak naar leerlingen toe om gewenst
gedrag te bevorderen.
Komend schooljaar zal de werkgroep verder gaan met onderzoek en een pilot starten
wat betreft sociaal – emotionele ontwikkeling en een aanpak die hierbij past. Wij
zullen tot die tijd in de groepen verder gaan met de huidige methode leefstijl.

INLOOPAVOND 31 AUGUSTUS
Afgelopen jaar hebben wij de informatieavond in de vorm van onderwijsworkshops,
stands en kennismaking vormgegeven. Er was een korte bijeenkomst in de groep en
vervolgens een workshop voor verschillende onderwijsgebieden. Deze avond hebben
we met het team geëvalueerd en ook uw evaluaties hierin meegenomen.
Komend schooljaar starten we met een inloopavond. Deze inloopavond vindt plaats op
dinsdag 31 augustus van 19.00 – 21.00 uur.
Tijdens de inloop kunt u de groepen bezoeken van uw kind(eren). U kunt vragen
stellen aan de leerkracht(en) en rustig op uw gemak rondlopen. In ons atrium staan
partners van SPIL Reigerlaan waarmee u nader kennis kunt maken.

SCHOOLKALENDER
Komende week verschijnt de schoolkalender van schooljaar 2017-2018 op
ouderportaal. Mocht u een papieren versie willen hebben, dat kan. U kunt deze
ophalen bij de bouwcoördinatoren.

ZOMERVAKANTIE
Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie toe, een goede reis en we zien
elkaar weer op maandag 28 augustus 2017!
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