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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari 2016
Vrijdag 15 januari 2016
Maandag 18 januari 2016
Donderdag 21 januari 2016
Vrijdag 29 januari 2016
Vrijdag 5 februari

activiteit
Kerstviering op school van 17:15 uur tot
19:30 uur
12.15 uur start kerstvakantie
Eerste schooldag na de kerstvakantie
Groepsviering groep 5A
13.00 en 13.45 uur
Lesvrije dag voor alle leerlingen
13.00 uur informatiemiddag nieuwe
ouders van onze school
Groepsviering groep 3B
13.00 en 13.45 uur
12.15 uur start carnavalsvakantie

INFO-AVOND BOUW REIGERLAAN
Op woensdag 4 november organiseerden we een informatie avond over
de herontwikkeling van ons schoolgebouw aan de Reigerlaan. Het was
een goed bezochte avond waarop de aannemer een toelichting gaf op
zijn werkzaamheden en de architect op het ontwerp van het nieuwe
gedeelte van het schoolgebouw. Na de pauze werden de vragen van de bezoekers
beantwoord.
Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om de bijeenkomst bij te wonen; op onze
website kunt u de gestelde vragen met de antwoorden vinden. Klik hiervoor op de
‘Bouwnieuws-button ‘ op de homepage van onze website (www.bs-reigerlaan.nl).
Wij houden u op deze plaats ook op de hoogte van de bouw doordat we regelmatig
een nieuwe set foto's van het gebouw en de werkzaamheden op deze pagina zullen
plaatsen.
Op 1 december is de bouw gestart en we hopen op een voorspoedige voortgang!

TSO OPROEP
De TSO (Tussen Schoolse Opvang) is dringend op zoek naar overblijfkrachten!
In verband met het aangepaste rooster blijven nu elke dag 450 kinderen over.

Weet U iemand die 1 of 2 uurtjes per week ons overblijfteam kan komen versterken,
of heeft U zelf interesse om in ons team aan de slag te gaan, laat het Marijke Valks
dan snel weten.
Het overblijven is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 uur tot
12.30 uur. Er staat een kleine vergoeding tegenover. U werkt met een heel fijn
overblijfteam van mannen en vrouwen. Papa’s zijn dus ook van harte welkom. U mag
ook een keer vrijblijvend komen kijken bij het overblijven om te ervaren of het bij u
past. We hebben echt dringend overblijfkrachten nodig, zeker nu we dit schooljaar
met alle kinderen van de school tijdens de lunch op school blijven. Ben jij degene die
ons team komt versterken?
U kunt contact opnemen met:
Marijke Valks
TSO coördinator Reigerlaan
06- 20576881 ( bij geen gehoor graag uw bericht inspreken)
m.valks@bs-reigerlaan.nl
VERKEERSCONTROLE
De komende periode wordt er gecontroleerd bij de oversteekplaats
Tongelresestraat/Haviklaan (zebrapad). Het gaat hier vooral om snelheid en het
verlenen van voorrang.
SINTERKLAAS OP SCHOOL – UIT HET ED VAN ZATERDAG 5 DECEMBER 2015

Sinterklaas reed in de bus mee naar het tijdelijke schoolgebouw aan de
Humperdincklaan.
Sinterklaas verrast kinderen van basisschool Reigerlaan met bezoek.
DOOR ONZE CORRESPONDENT MIKE VERDONK
"Bij het schoolgebouw in het Villapark was helemaal niemand", zegt een verbaasde
Sinterklaas als hij aankomt bij de schoolbussen van basisschool Reigerlaan in Tongelre.
De kinderen joelen het verbaasd uit: "Ik zie de sint!" Ze drukken hun neusjes dicht
tegen de ramen van de schoolbussen.

Het krioelt 's ochtends van de kinderen bij de parkeerplaats aan het Eindhovens
Kanaal. Ouders met kinderwagens en bakfietsen zwaaien kinderen uit of halen ze op.
Basisschool Reigerlaan wordt dit schooljaar tot Spilcentrum verbouwd. De kinderen
reizen, tot de nieuwbouw af is, dagelijks met hun juffen en meesters naar de tijdelijke
schoollocatie aan de Humperdincklaan in Gestel.
Kinderen heffen sinterklaasliedjes aan als de sint en zijn pieten langs de negen bussen
lopen. Sommigen kinderen dragen pietenmutsjes, een enkele een rode mijter. Als de
bussen vertrekken, stapt de sint bij Juf Marieke van Doorn en haar kinderen van
groep 1/2 in. Hij mag als eregast voorin gaan zitten. Enkele kleuters omklemmen
trots de gouden staf.
"Wat is het lievelingseten van Sinterklaas?", wil Morris weten. Pepernoten blijken
favoriet, maar af en toe eet de goedheiligman ook graag een frietje.
Na een korte rit komen ze aan bij het schoolgebouw aan de Humperdincklaan. In de
aula van het tijdelijke schoolgebouw staat een grote stoel al klaar voor Sinterklaas.
Zo'n vierhonderd kinderen verwelkomen de sint en zijn Zwarte Pieten gillend voor de
sinterklaasviering.
Kinderen heffen sinterklaas- liedjes aan als de sint en zijn pieten langs de negen
bussen lopen.
KERSTVIERING OP SCHOOL
Donderdag 17 december is het weer tijd voor ons jaarlijkse kerstfeest op school.
Nadat ieder kind zich thuis op z’n allermooist heeft gekleed, verschijnen zij vanaf
17:15 uur weer op school. Van 17:15 tot 17:30 worden de kinderen met hapjes in de
groepen verwacht.
Het kerstdiner begint om 17:30 uur. Terwijl wij samen met de kinderen genieten van
ons kerstdiner bent u van harte welkom, om met de andere ouders gezellig iets te
drinken en een hapje te eten, in de aula. Vanaf 18.30 uur kunt u uw kind weer
ophalen in de klas.
Daarna zal er in de aula een open podium zijn. Kinderen mogen daar met hun
broertjes, zusjes, vriendjes, papa en/of mama een optreden verzorgen.
Wilt uw kind hier graag aan mee doen, geef dit dan aan bij de groepsleerkracht.
Verder is er nog tijd om gezellig iets met elkaar te drinken. Om 19.30 eindigt ons
samenzijn en gaan we tevreden weer naar huis.
Voor deze avond zijn wij nog op zoek naar ouderhulp. Het gaat hierbij om extra hulp
bij het samenzijn in de aula, als de kinderen van het kerstdiner genieten.
Wie kan er tussen 17.30 en 18.30 extra ondersteunen met het inschenken van
drinken? Mail hiervoor dan even naar dokepronk@hotmail.com
We gaan er een heerlijk samenzijn van maken. Namens de kerstcommissie.
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