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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

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

activiteit
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
Groepsviering groep 1-2D
13.00 – 13.45 uur
12.15 uur start carnavalsvakantie

NIEUWJAAR
Graag wensen wij iedereen een gezond, gelukkig en liefdevol 2016 toe. Na twee
heerlijke weken kerstvakantie zijn we deze week weer begonnen. Dit jaar zal in het
teken staan van bouw. Niet alleen bouwen aan een prachtig mooi schoolgebouw, maar
ook bouwen aan onze onderwijsontwikkeling. Zo gaan we dit jaar extra investeren in
communicatie. Verder in dit bulletin zult u hier al een eerste aanzet van kunnen lezen.
Ook gaan we in de groepen de coöperatieve werkvormen uitbreiden. De komende
studiedag van 18 januari met het team zal wederom in het teken staan van deze
coöperatieve werkvormen en communicatie. Kortom, we gaan er een mooi, rijk en
communicatief bouwjaar van maken.
Lia van Baal

BOUW
Zoals u in ons kerstbulletin heeft kunnen lezen, is de bouw officieel 1 december
gestart. Dit kunnen we dan ook meteen zien aan de werkzaamheden op de
Reigerlaan. Hieronder een impressie van de bouw op dit moment.

Egaliseren bouwput

Oude achteringang

Speelzaal
Waar eens de toilet was

Speelzaal

Gymzaal 

VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Om te beginnen wenst de MR iedereen een voorspoedig en leerzaam 2016! Natuurlijk
hopen we, net als iedereen, dat het een mooi jaar mag worden, met een terugkeer
naar de vernieuwde school aan Reigerlaan als bekroning!
Binnen de MR hebben er in de laatste maanden van 2015 een aantal wijzigingen
voorgedaan. Twee leden hebben afscheid genomen: Hans Nieuwkerk, die tevens
voorzitter was van de MR, en Irma Beekmans, die de rol van vice-voorzitter had.
Graag willen wij beiden heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet in de MR.
Jullie bijdrage en ervaring zullen we missen.
De plaatsen die Hans en Irma achterlaten in de MR zullen niet opgevuld worden.
Tijdens de MR vergadering van 10 november 2015 heeft de MR besloten om, op basis
van een vergelijking met de omvang van de MR op collega basisscholen, het aantal
leden in de MR te reduceren van 10 naar 8. Hiermee zijn we met de huidige bezetting
van 4 personeelsleden en 4 ouders compleet.
Als gevolg van het vertrek van Hans Nieuwkerk heeft de MR een nieuwe voorzitter
moeten kiezen. Deze taak is ten beurt gevallen aan Daan van Boxel, die sinds begin
2015 lid is van de MR. De MR heeft er vertrouwen in dat het voorzitterschap bij Daan
in goede handen is en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol.
Tot slot willen wij u wijzen op de MR pagina van de internetsite van de school. Onder
het kopje “Ouders” vindt u de MR pagina, waar wij voor iedere vergadering de agenda
van de komende vergadering bekend maken. Tevens zullen wij na de vergadering een
verslag publiceren. Wij hopen u hiermee actiever te informeren over hetgeen er
besproken wordt in de MR. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u
contact met de MR opnemen via mr-totaal@bs-reigerlaan.nl. Wilt u alleen de MRoudergeleding een bericht sturen, dan kan dat naar: mr-ouders@bs-reigerlaan.nl.
Namens de MR,
Sjoerd Manschot
Secretaris MR Reigerlaan

OUDERPORTAAL
Ons streven is om na de carnavalsvakantie te starten met Ouderportaal.
Ouderportaal is hét veilige, digitale platform waar het kind centraal staat.
Waar ouders en school elkaar eenvoudig altijd en overal snel op de hoogte
kunnen houden. In de afgeschermde, beveiligde omgeving heeft de ouder
waar en wanneer dan ook toegang tot informatie, helemaal op de manier,
zoals de school dat zelf wenst.
In Ouderportaal, maken wij als school gebruik van verschillende tools, zoals;
- Schoolkalender
- Nieuws en mededelingen
- Digitale boekenkast
- Gesprekkenplanner
- Absentie
- Groepenpagina’s
- Fotoalbums
Wij willen met deze Ouderportaal de ouderbetrokkenheid versterken en de
communicatie met ouders verbeteren.
In de week van 18 februari krijgt uw kind een brief mee naar huis met meer
informatie over Ouderportaal.
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

GEVRAAGD
Gevraagd voor de handvaardigheid les 'carnavalspoppen' in de groepen 5 en 6:
Wie heeft voor ons nog vrolijke lappen stof, gekleurde lapjes bontstof, sierlint, grote
knopen en kralen, een oude pruik, sierbloemetjes, etc. waarmee wij onze
carnavalspoppen van papier-maché kunnen aankleden? U of uw kind mag dit afgeven
bij de groepsleerkracht van groep 5 of 6.
Hartelijk dank! Wij gaan er wat moois van maken!
WERVING NIEUWE DIRECTEUR
In het Reigerbulletin van 25 april 2014 is gecommuniceerd door de toenmalige
voorzitter van de medezeggenschapsraad dat Lia van Baal was gevraagd de school te
leiden als waarnemend directeur voor een periode van maximaal twee jaar. Deze
periode loopt dit schooljaar af.
Sinds 2014 is er echter, met name op het vlak van de aan-, ver- en nieuwbouw van
de school, veel gebeurd. Basisschool Reigerlaan bevindt zich inmiddels op een
tijdelijke locatie en de aan-, ver- en nieuwbouw is van start gegaan. Lia heeft veel tijd
en energie gestoken in de plannen van de bouw en de verhuizing. Ondanks dat er nog
veel werk verzet moet worden is er inmiddels concreet zicht op de realisatie van de
vernieuwde school aan de Reigerlaan.
Om een stuk continuïteit te kunnen waarborgen, zowel in het bouwproces als in de
communicatie naar betrokkenen, hebben de MR en het College van Bestuur gemeend
dat Lia de aangewezen persoon is om de bouw en de daarop volgende verhuizing
terug naar de Reigerlaan te realiseren. Vanuit die gedachte is Lia gevraagd aan te
blijven als waarnemend directeur tot het moment dat de school fysiek terugkeert op
de Reigerlaan.
Formeel is de bouw op 1 december begonnen met een geplande bouwtijd van 180
werkbare dagen. De uiteindelijke opleverdatum zal sterk afhankelijk zijn van
winterweer dat nog kan komen. In maart verwachten we meer duidelijkheid te hebben
over het moment van terugkeer naar de Reigerlaan en daarmee ook het tijdspad met
betrekking tot het werven van een nieuwe directeur. We houden u op de hoogte.
Angelica Bus
Voorzitter College van Bestuur SALTO
en
Daan van Boxel
Voorzitter Medezeggenschapsraad Reigerlaan
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