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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Maandag 7 september 2015
Dinsdag 8 september 2015
Donderdag 10 september 2015
Maandag 14 september 2015
Woensdag 30 september 2015
Donderdag 8, vrijdag 9 oktober en
woensdag 14 oktober 2015

activiteit
18.30 – 20.00uur Info-avond
20.00 – 21.30uur Info-avond
18.30 – 20.00uur Info-avond
20.00 – 21.30uur Info-avond
18.30 – 20.00uur Info-avond
20.00 – 21.30uur Info-avond
19.30 – 21.00uur Info-avond
Sportdag tot 12.45 uur
Studiedagen, leerlingen vrij

groepen
groepen
groepen
groepen
groepen
groepen
groepen

3
5
4
6
7
8
1-2

DE EERSTE WEEK
De eerste week van dit schooljaar zit erop!
Wat was het in vele opzichten een bijzondere week. Allereerst om met de bus naar
school te gaan. En niet alleen een nieuwe juf en meester, maar deze week ook een
nieuw lokaal in een ander gebouw.
Al met al is het vervoer best goed verlopen. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en daar
gaan we dan ook samen aan werken.
Het vertrek ’s morgens op de Tenierslaan verloopt rustig en op tijd. Alle leerlingen
zitten om 8.30 uur in de klas en de lessen beginnen op tijd.
Het vertrek aan de Humperdincklaan geeft nog verbeterpunten. De aankomst op de
Tenierslaan gaf op donderdag met regen wat drukte.
We vragen u met klem voor de veiligheid van de kinderen om niet te parkeren naast
de Praxis, maar voor de Praxis op het grote parkeerterrein.
Ook bij het verlaten van de parkeerplaats vragen we u gebruik te maken van de
uitgang aan de kanaal zijde. Hierdoor is er meer veiligheid voor de leerlingen die met
ouders heen en weer lopen op het trottoir bij de bussen.
Gelijktijdig vragen we ook zoveel als mogelijk op het trottoir te lopen. Er is een uitrit
tussen bus 8 en bus 9 en die willen we zoveel mogelijk vrij houden voor het
oversteken van de kinderen.
Indien leerlingen niet meegaan met de bus op de afgesproken dagen, dan kunt u dit
tijdig melden bij de groepsleerkracht door een emailbericht te sturen.
Afmelding door ziekte kan via het telefoonnummer van school 040-2 433949.

TELEFOON
Begin deze week was onze telefoon tijdelijk buiten bereik. Vanaf heden zijn wij weer
bereikbaar op ons telefoonnummer 040-2433949.

SCHOOLBEGINFEEST VRIJDAG 4 SEPTEMBER
Vandaag hebben we met alle leerlingen, leerkrachten een feestje gevierd. We zijn
gestart met Annet Kroket en Fred Raket. Zij hebben samen met alle leerlingen
gezongen, grapjes gemaakt, nieuwe leerlingen en leerkracht welkom geheten en
gekeken naar de vakantiegroeten die naar school zijn gestuurd. Fijn ook dat er zoveel
ouders aanwezig waren bij de beginviering en de reis naar de Humperdincklaan
gemaakt hebben.
Na de opening hebben we ons allemaal kunnen vermaken met gezelschapsspelletjes
in de klas, buitenspelen op onze nieuwe schoolpleinen, een uitgebreide rondleiding
door en om de nieuwe school en een heerlijke ijsje gegeten om te vieren dat het
schooljaar weer begonnen is.

TSO
Zoals in Reigerbulletin 21 gestaan heeft, eten de leerkrachten samen met de kinderen
in de groepen en de medewerkers van de TSO ondersteunen en organiseren mede de
tussen de middagtijd, zoals ook vorig schooljaar.
Omdat we dit jaar op een andere locatie zijn en het daardoor voor de leerlingen niet
mogelijk is om naar huis te gaan om te gaan eten, is besloten om het overblijven voor
alle leerlingen gratis aan te bieden. U hoeft dus dit schooljaar, zolang we tijdens de
bouwactiviteiten niet op de Reigerlaan zitten met de school, niet te betalen voor het
overblijven.
LEERLINGENRAAD
Wie weten er nu beter wat er onder kinderen leeft, dan de kinderen zelf? Met dat idee
is vorig schooljaar het plan ontstaan een leerlingenraad op de Reigerlaan te
installeren. Het is belangrijk de mening en ideeën van de kinderen serieus te nemen,
de school kan er zijn voordeel mee doen. Zo is er vorig jaar op initiatief van de
leerlingenraad de schoolkrant ‘De Reigerkids’ uitgekomen. Er zijn ook nog initiatieven
van afgelopen schooljaar die dit schooljaar uitgevoerd kunnen worden zoals; meer
planten in de klas, initiatieven met betrekking tot de sfeer op school. Ook gaan we
met de mr. van de school afspreken om een vergadering bij te wonen.
Komende week kunnen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zich weer
verkiesbaar stellen. De kinderen uit de klas bepalen middels stemming wie namens de
klas zitting gaat nemen in de leerlingenraad. Dinsdag 22 september gaan we
kennismaken met elkaar en worden de voorzitter en notulant bekend gemaakt. Per
schooljaar zijn er 4 plenaire vergaderingen, na iedere vergadering zullen de leden van
de leerlingenraad een terugkoppeling aan de klas doen. De notulant zorgt steeds voor
een stukje in het Reigerbulletin.
Elke Bartels
Intern begeleider groepen 5 tot en met 8

OUDERHULP DIVERSE VIERINGEN / EVENEMENTEN SCHOOLJAAR 2015-2016
Jaarlijks organiseren we diverse vieringen en evenementen voor alle groepen.
Voor het nieuwe schooljaar 2015-2016 zijn we op zoek naar enkele ouders die zitting
willen nemen in een activiteiten werkgroep. We hebben al een aantal aanmeldingen
gehad, maar zijn nog op zoek naar ouders die een handje willen helpen.
We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij één / of meer van de onderstaande
vieringen / activiteiten.
- Marathon
- Kinderboekenweek
- Sinterklaasviering
- Kerstviering
- Carnavalsviering
- Projectweek
- Koningsdag
- School – eindviering
U kunt zich hiervoor opgeven door een berichtje, met de activiteit waar u graag bij
wilt helpen, te sturen naar e.baten@bs-reigerlaan.nl Vermeld daarin uw naam, de
naam van uw kind(eren) en de jaargroep van zoon/dochter van dit schooljaar.
Alvast bedankt!

BSO
Wij vragen ouders om zo spoedig mogelijk aan de groepsleerkracht , via mail, door te
geven wanneer uw zoon/dochter naar de BSO gaat. We horen graag op welke dagen
en naar welke BSO uw kind gaat. Dit vinden wij belangrijk voor de goede organisatie
aan het einde van de schooldag. Hartelijk dank.
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