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activiteit
Uitgave rapport 2
Oudergesprekken rapport 2 in de middag
en avond
Vrije dag voor alle leerlingen
Projectweek
Groepsviering 6A
13.00 en 13.45 uur
Eindcito groepen 8
Groepsviering 1/2C
13.00 en 13.45 uur
Koningsspelen

BOUW
De bouwactiviteiten verlopen nog steeds volgens planning.
Het bouwen is inmiddels goed te zien boven de grond.
Medio april zijn we al zover dat we de eerste steen kunnen gaan plaatsen.

KANGOEROEWEDSTRIJD
Donderdag 17 maart vindt de Kangoeroewedstrijd plaats. De kangoeroewedstrijd is
een internationale wiskunde wedstrijd, waarin door 46 landen aan wordt meegedaan.
De leerlingen van de groepen 3 tot met 8 die op rekengebied extra uitdaging kunnen
gebruiken doen mee. De afgelopen weken hebben zij in groepjes geoefend, onder
leiding van ouders. We willen de ouders die geholpen hebben hartelijk danken voor
hun inzet. We wensen de kinderen veel succes toe komende donderdag! Over een
aantal weken is de uitslag van de wedstrijd bekend en zullen de certificaten worden
uitgereikt.
SCHOOLREIZEN EN SCHOOLKAMPEN
Na de meivakantie volgt de periode waarin elke groep op schoolreis of schoolkamp
gaat, voor de kinderen altijd een bijzondere gebeurtenis.
De kosten van het schoolreisje of schoolkamp zijn per groep verschillend. Daartoe
wordt vooraf een begroting gemaakt van de te verwachten uitgaven. U heeft hierover
eind januari een schrijven ontvangen met het verzoek om zorg te dragen voor de
betaling van het gevraagde bedrag vóór 25 maart 2016. Hartelijk dank voor de
betalingen die wij reeds hebben mogen ontvangen. Mocht dit tot op heden nog niet
gelukt zijn, vragen wij u dit spoedig in orde te maken.
Betaling kan alleen via de bank. Contant betalen is dus niet mogelijk
- naar rekening NL 54 INGB 0004 8534 13 (let op: dit is een aparte
bankrekening voor dit doel)
- ten name van: Salto, inzake Reigerlaan schoolreis-kamp
- te Eindhoven
- met vermelding van: ‘betaling schoolreis/kamp + de naam en groep van
uw kind.
Wat dit laatste betreft: indien de naam van uw kind niet vermeld wordt, weten wij
niet voor welk kind de betaling binnenkomt.
U kunt in het onderstaand overzicht zien welk bedrag voor deelname van uw kind aan
het schoolreisje of schoolkamp gevraagd wordt.
Groep
1-2
3
4
5
6
7
8

Bedrag per kind
2015-2016
€ 11,€ 20,€ 20,50
€ 27,50
€ 26,50
€ 78,50
€ 98,-

Financiën mogen wat ons betreft geen reden zijn om een kind niet mee te laten gaan
op schoolreis of schoolkamp. We hechten er veel waarde aan dat alle kinderen met de
groep mee kunnen gaan. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen contact
opnemen met de groepsleerkracht, intern begeleider of directie, zodat we samen
kunnen zoeken naar een goede oplossing. Ook kunnen deze ouders een aanvraag
doen bij de Stichting Leergeld Eindhoven, die dan eventueel zorgt voor ondersteuning

en bijdraagt aan de betaling van de kosten. Informatie hierover is verkrijgbaar in
school, alsook via de website van deze stichting: www.leergeld.nl
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij danken u alvast voor
uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Esther Baten/Laura Timmers
Onder- en bovenbouwcoördinatoren

PROJECTWEEK
Van 4 t/m 8 april a.s. is het projectweek op de Reigerlaan.
Het centrale thema van het schoolproject is dit jaar “Bouwen”, natuurlijk naar
aanleiding van de verbouwing van ons eigen schoolgebouw.
Alle groepen zullen ruim een week aan het werk zijn met een of meerdere subthema’s
omtrent “Bouwen”.
Maandag 4 april
Vrijdag 8 april

: opening van het project met alle groepen.
: ’s middags een gezamenlijke tentoonstelling van alle bouwwerken
die deze week gemaakt zijn. Alle ouders zijn hierbij van harte
welkom

Bij een aantal activiteiten in de groepen zal ouderhulp
welkom zijn.
De leerkrachten zullen de ouders van hun eigen groep
persoonlijk om eventuele hulp vragen.
De projectcommissie

KONINGSDAG
Beste ouders,
Voor Koningsdag zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen met
de voorbereidingen voor deze gezellige dag.
Ook op de dag zelf kunnen we jullie hulp goed gebruiken.
Wil je ons helpen stuur dan een mailtje naar b.fleskens@bs-reigerlaan.nl
De Koningsdagcommissie

AFSCHEID AÏCHA
Op vrijdag 25 maart a.s. nemen wij afscheid van collega Aїcha is hier ruim 4 jaar
werkzaam geweest als onderwijsassistente. Nog steeds is er een herschikking van de
werkzaamheden van onderwijsassistenten en daarom zal Aicha de overstap maken
naar collega Saltoschool de Vijfkamp. Wij danken haar voor haar inzet en
betrokkenheid bij onze school en de ondersteuning van het team en leerlingen in het
bijzonder. Wij wensen haar veel succes op haar nieuwe school.
Hieronder vindt u nog een afscheidswoordje van Aicha:
Wat heb ik ervan genoten om in dit team en op deze school te werken!
Lieve collega’s van de Reigerlaan, bedankt voor jullie geweldige samenwerking. Het
heeft me elke dag gestimuleerd om vorm te geven aan het begeleiden van leerlingen.
Ik wens jullie, alle leerlingen en hun ouders het beste toe en veel plezier straks in de
vernieuwde school aan de Reigerlaan.
Juf Aїcha.

REKENDAG
Op woensdag 23 maart gaan we met de hele school deelnemen aan “De Grote
Rekendag”. Tijdens deze ochtend zullen alle kinderen van school bezig zijn met de
meest uiteenlopende rekenopdrachten. Het thema is dit jaar “kijkje achter de code”.
We gaan er een hele leerzame, maar vooral ontzettend leuke dag van maken, waarop
“plezier in rekenen” centraal zal staan.

AMBRASOFT VOOR THUIS
Op school gebruiken wij in de groepen 3 t/m 8 de software van Ambrasoft. Zij bieden
nu ook een gratis pakket aan voor thuisgebruik.
Uw zoon/dochter heeft via de groepsleerkracht een activeringscode ontvangen voor
het gebruik thuis.
Via Ambrasoft thuis kan uw kind werken met o.a. taal, spelling en rekenen. De
oefeningen sluiten naadloos aan bij de eisen voor CITO.
Ambrasoft heeft een handige thuis/school koppeling. Thuis gaan ze verder waar ze op
school zijn gebleven, en andersom.
Het gebruik van Ambrasoft thuis is natuurlijk geheel vrijblijvend.

DE COMPANIONS IN DE KLAS

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het inzetten van de Companions voor de
groepen 5 t/m 8.
Er is een rooster gemaakt waarin is opgenomen wie wanneer de Companions gebruikt
en voor welk vak. Zo worden de Companions ingezet bij de zaakvakken en oefenen de
kinderen met Spelling in beeld, rekenen en Ambrasoft.
Sinds 2 weken zijn ook de groepen 4 begonnen met het gebruiken van de
Companions.
De Dolfijnengroep maakt elke dinsdagochtend ook gebruik van de Companions. Zij
gebruiken het o.a. voor het maken van een werkstuk en Pittige plustorens.
Zowel leerlingen als leerkrachten zijn erg enthousiast over het gebruik van de
Companions en iedereen is ook steeds vaardiger in het gebruik ervan.

SCHOOLVAKANTIES 2016-2017
Herfstvakantie
kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Lesvrije week (leerlingen vrij)
Zomervakantie

24-10-2016
26-12-2016
27-02-2017
17-04-2017
24-04-2017
25-05-2017
05-06-2017
05-06-2017
15-07-2017

t/m 28-10-2016
t/m 06-01-2017
t/m 03-03-2017
t/m 05-05-2017
t/m 26-05-2017
t/m 09-06-2017
t/m 27-08-2017

SANDRA PROGROMSKAYA – NEDERLANDS KAMPIOEN
SYNCHROONSCHAATSEN

E-WASTE RACE GROEPEN 7!
De komende weken vindt de E-waste race in uw buurt plaats! Tijdens deze periode
zamelen kinderen uit de groepen 7 zelf zoveel mogelijk elektronica in bij familie,
vrienden en omwonende van de school. Door middel van de race wordt kinderen
geleerd dat door E-waste te recyclen er minder grondstoffen nodig zijn.
Meld uw oude apparaten aan via www.ewasterace.nl .De leerlingen komen ze dan bij
u thuis ophalen. Hoe meer elektronica ze inzamelen, hoe meer punten ze verdienen.
De race duurt van maandag 14 maart tot maandag 8 april 10:00 uur.
Als de groepen 7 van de Reigerlaan winnen mogen ze naar de ontdekfabriek.
U kunt groep 7 helpen! Als u het apparaat op de site plaatst kies dan voor
de Reigerlaan.
Spelregels




Het apparaat moet in de bak passen.
Het apparaat moet een stekker, batterij of oplader
hebben.
Als u iemand anders er nog blij mee kan maken verkoop
het dan.
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