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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Woensdag 30 september 2015
Donderdag 1 oktober 2015
Maandag 5 oktober 2015
Woensdag 7 oktober 2015
Donderdag 8 oktober 2015
Vrijdag 9 oktober 2015
woensdag 14 oktober 2015
Vrijdag 16 oktober 2015

activiteit
Sportdag tot 12.45 uur
Eerste bijeenkomst voor nieuwe ouders
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek

Bouwactiviteiten
In het eerste bulletin van dit schooljaar zag u een tweetal foto’s van een bijna leeg
schoolplein na het verwijderen van de noodlokalen. Ondertussen zijn er blauwe
bouwketen voor in de plaatst gekomen. De vergunning is wederom door de gemeente
afgegeven en zonder bezwaren zal deze op 14 oktober definitief worden, waarna we in
volle vaart vooruit gaan. Afgelopen weken zijn er twee onderzoeken geweest, te
weten; een bodemonderzoek op de speelplaats en een asbest onderzoek in het hoofdgebouw en het kleutergebouw. Beide onderzoeken waren goed, ten aanzien van het
asbest wisten we dit natuurlijk al naar aanleiding van de onderzoeken uit 2002.
Hoewel er aan de buitenkant nog niet te zien is welke werkzaamheden er precies
plaatsvinden, zijn er binnen al volop activiteiten aan de gang.
De komende weken zult u ook buiten meer activiteiten zien.
Na de herfstvakantie organiseren we een avond waarin wij u nader informeren over
de bouwplannen.
We houden u op de hoogte via dit bulletin en gaan ook op de website ruimte maken
om het bouwproces te kunnen volgen.

Jubileumboek
Afgelopen schooljaar 2014-2015 stond in het teken van het 100 jarig jubileum van de
school. We hebben bij diverse vieringen en activiteiten extra stil gestaan bij het
jubileum. De projectweken namen daarbij een prominente plaats in; 3 weken lang
feesten! Een van de onderdelen van het 100 jarig jubileum was het schrijven van een
jubileumboek. De afgelopen weken kwam dat project in de laatste fase.
De laatste loodjes en wat was het spannend! Over ouderhulp gesproken; ouder Eric
Koopman was mijn steun en toeverlaat en heeft de grafisch vormgeving gedaan.
Van Ron van Zon, ook ouder, hebben we het 100 jarig logo gebruikt.
Nog een laatste proefdruk en dan is het boek werkelijkheid en kunnen we gaan lezen!
Natuurlijk zullen we het boek op een feestelijke manier presenteren.

Busvervoer
Dit schooljaar “bussen” we van de Tenierslaan naar de Humperdincklaan en terug. We
hebben een goede start gemaakt maar natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten waar
we samen aan blijven werken. Wij krijgen ook erg veel positieve reacties. Wij willen u
daar hartelijk voor bedanken!
Om de veiligheid te blijven waarborgen, zetten wij de afspraken voor u nog een keer
op een rijtje;
- Hieronder nogmaals de instap –en reistijden voor komend schooljaar.

-

Tenierslaan:
Ma/di/do/vrijdag
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Humperdincklaan:
Ma/di/do/vrijdag
Instappen 14.45 uur
Vertrek
14.55 uur
Aankomst 15.15 uur

Op woensdag;
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Op woensdag;
Instappen 12.15 uur
Vertrek
12.25 uur
Aankomst 12.45 uur

Niet parkeren naast de Praxis, maar voor de Praxis op het grote parkeerterrein.
Bij het verlaten van de parkeerplaats gebruik maken van de uitrit aan de
kanaalzijde.
Op het trottoir te lopen.
De uitrit tussen bus 8 en bus 9 vrij houden

Meneer Hans
Meneer Hans, leerkracht van de groepen 5, is geopereerd aan zijn sleutelbeen. Het
herstel heeft tijd nodig, waardoor hij op dit moment met ziekte verlof is. Juf Irma
Meulendijks heeft de vervanging voor beide groepen 5 op zich genomen. Wij wensen
Hans van harte beterschap!
Stagiaires
Zoals ieder jaar, zijn er ook dit jaar stagiaires aanwezig op school van de Fontys
Hogeschool en het Summa college uit Eindhoven. Wij geven stagiaires de ruimte om
in de praktijk leerervaringen op te doen, om zodoende een goede beroepshouding te
ontwikkelen en inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en deze te vergoten . Als
opleidingsschool kunnen wij de studenten de juiste begeleiding geven.
Stagiaires Fontys Pabo Eindhoven;
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

5B: 4de jaars Duygu Üstϋn (Lio)
6A: 4de jaars Danielle Wouters (Lio)
1-2B: 1ste jaars Else Roovers
4A: 1ste jaars Romy Kwetters
8A: 2de jaars Anouar Asbaa

Stagiaires Summa college onderwijsassistent;
Groep
Groep
Groep
Groep

3A: 2de jaars Wyneke Roefs
7A: 2de jaars Aimée Bakker
1-2 C: 1ste jaars Carmen Rodriguez van der Linden(start 17 november)
1-2 E: 1ste jaars Lorenzo Koch(start 17 november)

“Raar maar waar”
Dat is het thema van de Kinderboekenweek dit jaar. Het staat volop in het teken van
natuur, techniek en wetenschap!
Woensdag 7 oktober is de opening van de Kinderboekenweek in de aula.
Op maandag 12 oktober gaan we verder met de Kinderboekenweek, met een
voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 in de gymzaal. Tijdens
deze week stellen wij natuurlijk boeken centraal die over techniek, natuur en
wetenschap gaan.
Op vrijdag 16 oktober sluiten we af met een spetterende boekenbingo in alle klassen!
Hierbij kunnen de kinderen boeken winnen.
Dit schooljaar hebben we geen boekenmarkt op de Humperdincklaan.
Hulpouders gevraagd
Voor de zomervakantie hebben alle groepen de leesboeken verzameld omdat we
bij de start van dit schooljaar gaan beginnen met een nieuwe schoolbibliotheek.
Al deze boeken zitten momenteel nog in verhuisdozen. We willen deze boeken
natuurlijk graag weer snel gaan gebruiken. De boeken moeten worden uitgepakt en
op groep worden gesorteerd. Welke ouders kunnen ons op woensdag 7 oktober onder
schooltijd helpen met het uitzoeken van deze boeken?
Aanmelden kan bij juf Nicky van groep 3B n.debar@bs-reigerlaan.nl . Verdere
instructies over het uitzoeken van deze boeken ontvangt u dan via juf Nicky.
Alvast bedankt dat u mee wilt helpen!
Opening bibliotheek
De officiële opening van de schoolbibliotheek is in zicht! Veel ouders hebben ons al
geholpen met het in orde maken van de bieb. Deze ziet er super uit!
Via deze weg willen wij nog een laatste oproep doen. Welke ouders zouden ons willen
helpen als vrijwilliger bij de bibliotheek? Als vrijwilliger ben je 1 ochtend of middag
aan de beurt om onze groepen te begeleiden bij het uitlenen van de bibliotheek
boeken. Vele handen maken licht werk!
Hoe meer aanmeldingen hoe minder frequent het aantal momenten is dat u wordt
ingepland.
Welke ouders willen ons ondersteunen bij het uitlenen van de
bibliotheekboeken? Een mooie kans op ook af en toe eens op de Humperdincklaan
aanwezig te zijn! Aanmelden kan nog tot 30 september bij juf Linda l.cleijsen@bsreigerlaan.nl . Laat ook even weten op welke dag u beschikbaar bent.
Alvast bedankt!
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