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Beste ouders/verzorgers,
En zo staan we weer aan het eind van een voor onze school bijzonder school jaar
2015.
Sinterklaas zat in de bus dit jaar, de kerstdagen en de komende jaarwisseling zorgen
weer voor veel feestelijke momenten in en rond de school. Dit is ook altijd de tijd om
weer even terug te kijken op het afgelopen jaar.
Ook 2015 was in vele opzichten een bijzonder jaar voor de Reigerlaan. Een feestelijk
jubileum met mooie projectweken, een verhuizing naar de Humperdincklaan,
schoolbussen voor het vervoer van onze leerlingen.
Er is op 14 oktober in de theaterzaal van de Efteling een jubileumboek van de school
uitgereikt waar veel belangstelling voor is.
We hebben een nieuw vierjarenschoolplan 2016-2020 opgesteld in samenwerking met
de MR.
En het allermooiste; we zijn begonnen met de aan– nieuw en verbouw van onze
nieuwe school en SPILcentrum Reigerlaan!
We kijken vol vertrouwen uit naar het nieuw jaar 2016. Er zal nog veel werk verzet
moeten worden, maar we kijken rijkhalzend uit naar de opening van een prachtig
nieuw en gerenoveerde school aan onze Reigerlaan. We bereiden ons al voor op
hoogtepunten zoals;
Het slaan van de eerste palen, het storten van het fundament, het bereiken van het
hoogste bouwpunt, het pannendicht zijn van het dak etc.
Graag wensen wij u allemaal samen met uw gezin, familie en vrienden een mooi,
gezond en gelukkig 2016 toe!
Mede namens het team,
Lia van Baal

KERSTVIERING
Donderdagavond 17 december hebben alle kinderen genoten van een fantastisch en
sfeervol kerstdiner in de klas. Tijdens het kerstdiner in de klas, was er een gezellig
samenzijn voor ouders onder het genot van een hapje en een drankje in de aula.
Na het kerstdiner hebben ouders met de leerlingen samen kunnen genieten van het
open podium. Het was een sfeervol en gezellige avond. Wij willen alle ouders hartelijk
danken voor hun inzet.

Leerlingen van de dolfijnengroep
verkochten koekjes.

BOUW

HOOFDLUIS
Zoals de meeste van jullie wel weten vindt er na iedere vakantie hoofdluiscontrole
plaats op school. Dat wordt gedaan door ouders van de luizenwerkgroep.
Indien er luizen of neten worden gevonden krijgen de ouders van het betreffende kind
een brief mee en in informatieve folder van het RIVM. Ouders worden verzocht hun
kind spoedig te behandelen. De ouders van de klasgenootjes worden op de hoogte
gesteld dat er luizen of neten in de klas zijn en worden verzocht gedurende twee
weken hun kind regelmatig te controleren. Na twee weken vindt er een her controle
plaats op school.
Woensdag 6 januari komt Mariëlle de Greef van de GGD van 8:30 tot 9:30
voorlichting geven aan de luizenwerkgroep van onze school. Hierbij wil ik alle
‘luizenpluizers’ van De Reigerlaan van harte uitnodigen! Door de voorlichting die zij
geeft, wordt de werkgroep weer bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen wat betreft
het opsporen en behandelen van luizen en neten.

Reigerlaan 3 | 5613 CD Eindhoven | 040 2433949 | info@bs-reigerlaan.nl | www.bs-reigerlaan.nl

