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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

woensdag 14 oktober 2015
Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30
oktober
Woensdag 5 november
Maandag 9 t/m vrijdag 13 november
Maandag 16 november

activiteit
Uitreiking jubileum boek theaterzaal
Efteling.
Herfstvakantie
19.30-20.30 informatieavond
bouwwerkzaamheden op de
Humperdincklaan
Week van respect
Vrije dag leerlingen

BOUWACTIVITEITEN
Op woensdagavond 4 november beleggen we een informatie avond over de
bouwactiviteiten aan ons schoolgebouw op de Reigerlaan. De avond is voor alle
ouders/verzorgers van de school en ook voor betrokken buurtbewoners en andere
belangstellenden. Vanaf 19.00 uur is de school open voor inloop en koffie, de avond
begint om 19.30 uur en we sluiten af rond de klok van 21.00 uur.
U bent van harte welkom op de Humperdincklaan nummer 4.

JUBILEUMBOEK
Tijdens de salto studiedag op woensdag 14 oktober zijn de eerste exemplaren van het
100 jarig jubileum boek van onze school uitgereikt.
De onderzoekers Sietske Waslander en Cissy Pater ontvingen als eerste het boek
daarna was het de beurt aan het team om een exemplaar in ontvangst te nemen.
Vanaf vandaag is het boek voor €17,50 te koop via de school. In de hal van de school,
aan de Humperdincklaan, is een hoek ingericht met het jubileum boek. U kunt door
overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL21INGB0004859245 ,ook in het
bezit komen van dit jubileum boek. U kunt het boek dan ophalen op school of wij
kunnen op verzoek het boek meegeven met uw kind.

VERVANGING JUF ELKE
Op woensdag 14 oktober is juf Elke geopereerd. Zij zal naar verwachting 6 weken
nodig hebben voor haar herstel. Gedurende die periode wordt zij 2 dagen per week
vervangen door Geert Meijer. Geert Meijer is Intern Begeleidster van onze collegaschool de Tempel. Wij wensen juf Elke veel beterschap en hopen haar eind november
weer te mogen verwelkomen in onze school.

KENNISMAKING MET GEERT MEIJER, VERVANGSTER VAN
ELKE BARTELS
Sinds 2001 werk ik voor Salto. Eerst als groepsleerkracht
bovenbouw (groep 5 t/m 8) en vanaf 2010 als intern begeleider op
Montessorischool De Tempel.
Op De Tempel ben ik als IB-er verantwoordelijk voor de acht
heterogene groepen die wij hebben en werk ik 4,5 dagen per week. Naast mijn werk
op de Tempel heb ik vorig schooljaar voor Salto een project voor mijn rekening
genomen. Samen met Marion Jansen (bovenschools ICT-er) hebben we hard gewerkt
aan een Salto specifiek sjabloon voor het opstellen van een OPP binnen Eduscope.
Inmiddels is die klus geklaard en zal ik in de Salto Academy een training verzorgen
over opstellen van OPP’s .
Mijn sterke kanten als IB-er zijn handelingsgericht werken -> kwaliteit en relevantie
van groepsplannen en groepsoverzichten en praktische uitvoerbaarheid daarvan in
een (Montessori)groep. Daarnaast heb ik, na afronding van de cursus “Observatie met
de Camera” anderhalf jaar intensief geoefend met OC-coaching .
Op dit moment zijn we op De Tempel bezig met het realiseren van een passend
aanbod voor hoog,- en meerbegaafden, het in de klas implementeren van het
diagnostisch gesprek met leerlingen en een teamtraining op autisme en dyscalculie.
Voor een periode van ongeveer 6 weken zal ik twee dagen per week de interne
begeleiding van De Reigerlaan komen versterken. In onderling overleg zullen we de
lopende zaken en wensen zo goed mogelijk proberen te verdelen zodat Elke hopelijk
aan een redelijk opgeruimd bureau kan terugkeren J. Hoewel mijn stijl en werkwijze
ongetwijfeld anders zal zijn dan die van Elke, hoop ik dat ik een positieve bijdrage kan
leveren bij jullie op school.

Geert Meijer is te bereiken op geert.meijer@bs-reigerlaan.nl

PILOT ‘PARTTIME PLUSKLAS’
In de schoolgids is te lezen dat Saltoschool Reigerlaan als visie heeft beschreven dat
de ontwikkeling van een kind centraal staat; ‘een kind komt naar school om te leren’.
Soms biedt de basisstof onvoldoende mogelijkheden om tot leren te komen en zijn
aanpassingen in de lesstof nodig. Zo wordt er bij rekenen en taal gewerkt met
routeboekjes en vervangende werkboeken/ taalkaarten. Ook wordt er op de computer
gewerkt met ‘languagenut’ en starten we in november met ‘ik leer digitaal’. Voor een
groep leerlingen zijn ook deze aanpassingen onvoldoende om écht tot ontwikkeling te
komen.
Dit schooljaar is Esther van Eeten gefaciliteerd om elke dinsdagochtend aan de slag te
gaan met deze groep kinderen. De eerste weken van dit schooljaar hebben Esther en
Elke Bartels (intern begeleidster) zich bezig gehouden met de voorbereidingen
hiervoor.
Dit schooljaar starten we met de pilot ‘parttime plusklas’ voor de groepen 5 tot en
met 8. Het hoofddoel is tweeledig:
 Een kind leert zich in te spannen
 Een kind leert te falen
Na de herfstvakantie starten er 19 leerlingen in de ‘parttime plusklas’.
De volgende 4 vakgebieden komen hier aan bod;
 burgerschapszin (o.a. filosoferen met leerlingen);
 techniek (o.a. pittige plustorens en later evt. techniekprojecten);
 taal (o.a. werkstukwijzer);
 rekenen (kangoeroe en rekenmeesters).

KINDERBOEKENWEEK – “RAAR MAAR WAAR SHOW”
Op woensdag 7 oktober zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Dit jaar was het
thema Raar maar Waar. Aandacht voor techniek, natuur en wetenschap. Kinderen
van de beide groepen 8 hebben voor ons een spetterend optreden verzorgd met het
dansje van Kinderen voor Kinderen met het liedje Raar maar Waar. Juf Lia heeft onze
nieuwe bibliotheek geopend en de kinderen van de groepen 1 /2 hebben hun eerste
boekjes mogen uitkiezen.
Na de vrije studiedagen hebben afgelopen maandag alle kinderen mogen genieten van
de voorstelling van professor TiTa Stein. Het was een heuse goochelshow met veel
grappige en leerzame uitvindingen en ontdekkingen.
Deze week is er in alle groepen veel aandacht geweest voor voorlezen en lezen.
In de groepen 1-2 is er gewerkt met ontdekkisten. In de bovenbouw konden de
kinderen aan de slag met het Albert Einstein werkboekje van prof. Stein.
Vandaag hebben we de KBW afgesloten met een spannende boekenbingo waarmee
alle kinderen echte boeken konden winnen.

Tekeningen zijn gemaakt door leerlingen uit groep 1/2A.
LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad van dit schooljaar stelt zich graag aan u voor.
5a Frederique Verweij

5b Ties van Rijswijck

6a Fieke Vijgen

6b Daan Poell

7a Sya Luijten

7b Joep de Beule

8a Floor Toma

8b Bob Teijink

Op dinsdag 13-10-2015 zijn zij voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Daarbij zijn
de voorzitter (Bob Teijink) en de notulist (Floor Toma) gekozen. Ook heeft de
leerlingenraad de onderwerpen voor dit schooljaar bepaald waar zij zeker over in

gesprek gaan. Op 3 december is de volgende bijeenkomst. Wij wensen onze
leerlingenraad dit schooljaar heel veel succes en plezier toe!

OUDERBIJDRAGE.
In de bijlage van dit Reigerbulletin ontvangt u de brief met betrekking tot de
ouderbijdrage van dit schooljaar 2015-2016. In de vergadering van september ’15
heeft de MR de ouderbijdrage van dit schooljaar vastgesteld op €20.

ICT
Zoals bekend is Maria Hernandez naast groepsleerkracht van groep 4 ook de ict
coördinator van onze school. Mocht u vragen hebben, die betrekking hebben met ICT,
dan kunt u deze vraag stellen doormiddel van een mail te sturen naar: ict@bsreigerlaan.nl
MEDIACOACH
Graag willen wij u voorstellen aan Fons Steggink. Fons helpt ons bij het opzetten van
de bibliotheek.
Beste leerkracht en ouder,
Mijn naam is Fons Steggink. Ik werk sinds begin juni voor de
Bibliotheek Eindhoven als mediacoach. Eerder heb ik gewerkt
in het bedrijfsleven en als docent maatschappijleer.
Met deze ervaringen en veel enthousiasme wil ik samen met
jullie een bijdrage leveren aan het vergroten van het
leesplezier en mediawijsheid bij leerlingen.
In mijn vrije tijd ben ik graag met muziek bezig, maar mijn
grootste hobby op dit moment is mijn 6 maanden oude
dochter!
Mocht je meer willen weten spreek me dan gerust aan.
Met vriendelijke groet,
Fons Steggink

De eerste vakantie-sportweek van dit schooljaar!

Op zoek naar een leuk en goed alternatief voor de kinderopvang? Een leuke
vakantiebesteding in de hersftvakantie? Kom 3 dagen sporten bij de Multisport & Fun
Autumn op de Genneper Parken!
Van maandag 26 t/m woensdag 28 oktober organiseert 040sportevents een
sportweek voor kinderen van de basisschool. Dit jaargetijde vraagt om stoere sporten
in het gure weer van oktober. Lekker buiten korfballen of rugby-en, daarna naar
binnen voor een warme mok chocolademelk. We zullen ook te vinden zijn in de Fontys
Sporthogeschool voor onder andere dans, slackline en basketal en natuurlijk het
inmiddels bekende Waterspektakel in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion!







Multisport & Fun | Sportweek
Jongens | Meiden | groep 3 t/m groep 8
Herfstvakantie 26 t/m 28 okt. | 3 dagen
8.30-18.00 uur
Persoonlijke aandacht| Verschillende sport | Plezier
Eindhoven | Genneper Parken

Ben je enthousiast en wil je meer informatie over locatie en prijzen? Of wil je je
meteen inschrijven? Kijk dan op www.040sportevents.nl!
040sportevents
Judith Spoor en Sjors Spanbroek
info@040sportevents.nl

De Eindhoven Cup, League en Champions League
De Eindhoven Cup, League en Champions League is een
serie jeugdtoernooien in Eindhoven en omgeving, bedoeld
voor beginnende enigszins gevorderde en gevorderde
jeugdschakers.
Van te voren per email aanmelden bij onderstaande
contactpersonen. Minstens 15 minuten voor aanvang ook
melden aan de zaal.
Bij te laat melden kun je de 1e ronde niet meedoen. Inschrijfgeld € 2,-- per keer of €
12,-- voor de hele serie.
Voor het eindklassement gelden de 6 beste resultaten van de 8 dagen.
Iedereen krijgt een prijsje !!
E-Cup 1: zondagochtend 18 oktober 2015, SV. WLC
‘De Hoeksteen’, Gerretsonlaan 1a, Eindhoven, 10.00-14.00 uur
Hub van de Laar, 040-2429578, HubvandeLaar@Hotmail.com
E-Cup 2: zondagochtend 8 november 2015, SV. Son en Breugel
Sporthal ‘De Bongerd’, Astroïdenlaan 2a, Son en Breugel, 10.00-14.00 uur
Kristian Toirkens, 0499-460774, Jeugdleider@sv-SonenBreugel.nl
E-Cup 3: zondagochtend 13 december 2015, basisschool Omnio
Basisschool Omnio, Urkhovenseweg 6, Eindhoven, 10.00-14.00 uur
Boris Friesen, 06-57399602, BorisFriesen@Schaaktraining.com
E-Cup 4: zondagochtend 17 januari 2016, basisschool De Klimboom
Basisschool De Klimboom, Wildheuvel 14 / Zweefheuvel, Best, 10.00-14.00 uur
Sandra Allaart, KlimboomSchaken@Outlook.com
E-Cup 5: zondagochtend 14 februari 2016, Eindhovense Schaakvereniging
Activiteitencentrum ‘Burghplan’, Fabritiuslaan 28, Eindhoven, 10.00-14.00 uur
Frits Schalij, 040-2454281, FDSchalij@OnsNetEindhoven.nl
E-Cup 6: zondagochtend 6 maart 2016, basisschool De Korenaar
Basisschool De Korenaar, Elegaststraat 1, Eindhoven, 10.00-14.00 uur
Mario Adriaans, 06-40934297, MJKMAdriaans@OnsBrabantNet.nl
E-Cup 7: zondagochtend 10 april 2016, SV. Nuenen
Pleincollege Nuenen, Sportlaan 8, Nuenen, 10.00-14.00 uur
Léon Driessen, 040-2840499, L.Driessen@OnsNet.nu
Prijsuitreiking van circa 13:30 tot 14:00
E-cup 8: zondagochtend 1 mei 2016, SV. Mierlo-Geldrop
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Dreef’, W. Barentzweg 69, Geldrop, 10.00-14.00 uur
Albert Coenen, 06-38648431, Coenen87@Zonnet.nl
Georganiseerd door de schaakverenigingen in het district Eindhoven (Eindhovense
Schaakvereniging, SV. WLC, SV. Mierlo-Geldrop, SV. Nuenen, SV. Son en Breugel) en
basisscholen De Korenaar, Omnio en De Klimboom te Best.
Uitslagen en standen: van de Eindhoven Cup zijn te vinden op de website van de
NBSB: http://www.nbsb.nl/eindhovencup.php

