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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Donderdag 21 januari 2016
Vrijdag 29 januari 2016
Donderdag 4 februari 2016
Vrijdag 5 februari 2016

activiteit
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

EERSTE PAAL NIEUWBOUW REIGERLAAN
Op maandag 18 januari hebben we, samen
met het team van de Reigerlaan, stilgestaan bij
het boren van de eerste paal van de
nieuwbouw Reigerlaan. Vrijdagmiddag werd
namelijk pas duidelijk dat de eerste paal van
de nieuwbouw maandag de grond in zou gaan.
En zo kwam het dat we met z’n allen tijdens de
studiedag een uitstapje konden maken om in
de stralende vrieskou, getuige te kunnen zijn
van het boren van de eerste paal.
We hebben daarbij natuurlijk het glas geheven
en elkaar gefeliciteerd met onze nieuwe school.
Omdat het de eerste keer na de verhuizing was
dat we weer terug waren op de Reigerlaan hebben
we ook nog een kijkje genomen in het gestripte
gebouw. We hebben ons verbaasd over hoe het er
nu uitziet met de contouren van de nieuwe
indeling die al zichtbaar zijn. Het was fijn om weer
even terug te zijn!

KOEKJESVERKOOP
Milo de Regt en Carl Pierey van de dolfijnengroep verkochten op 17 December op
de kerstmarkt biologische chocolade koekjes die ze de dag ervoor hadden
gebakken. De opbrengst ging naar de Nederlandse Hartstichting. Zij vonden dit
doel belangrijk omdat dagelijks in Nederland en andere landen veel mensen
overlijden aan hart- en vaatproblemen. De verkoop verliep goed en ze hadden alle
38 koekjes verkocht. De opbrengst was 27,60 euro. Ook willen zij iedereen
bedanken die koekjes hebben gekocht.

JUMBO ACTIE
Vandaag hebben wij de cheque overhandigd gekregen van de Jumbo. We hebben een
bedrag opgehaald van € 475,49. Wij willen iedereen die mee gespaard heeft hartelijk
bedanken. We gaan er zo snel mogelijk buitenspeel materialen van kopen voor op de
speelpleinen op De Humperdincklaan.

OUDERPORTAAL
SALTO-school Reigerlaan wil de communicatie met u als ouder makkelijker maken; we
gaan daarom gebruikmaken van het BasisOnline Ouderportaal. Met dit
ouderportaal hebt u relevante documenten, groepsnieuws, foto's, ziekmelden, het
plannen van oudergesprekken en de schoolkalender altijd overzichtelijk bij de hand op
uw computer, tablet of uw telefoon (d.m.v. de app ‘Ouderportaal’).
Met items als Nieuws & Mededelingen, Boekenkast, Schoolkalender, Groepen,
Absenties & Verlof, Gesprekkenplanner, Fotoalbums, Taken, Overblijven en een
Berichtensysteem hebt u samen met de leerkracht van uw kind alle tools in handen
om elkaar eenvoudig en efficiënt op de hoogte te houden. Het ouderportaal houdt
rekening met de veiligheid en privacy van uw kind; alle gegevens en communicatie
binnen het Ouderportaal worden versleuteld.
Om het ouderportaal optimaal te laten werken, is het noodzakelijk dat u zichzelf als
ouder registreert. Vandaag ontvangt u hierover een brief met aanmeldgegevens.
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