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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Maandag 9 t/m vrijdag 13 mei
Dinsdag 17 mei
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 mei
Vrijdag 20 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 24 en woensdag 25 mei
Vrijdag 27 mei
Vrijdag 27 mei
Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni

activiteit
Meivakantie
Schoolkamp Giethoorn groepen 8
Alle leerlingen vrij
Schoolkamp Waalre groepen 6
Groepsviering 4A
13.00 en 13.45 uur
Schoolreis Hullie groepen 4
Schoolfotograaf
Groepsviering groep 1/2E
13.00 en 13.45 uur
Schoolreis Billy Bird groep 3
Schoolkamp Bladel groepen 7
Schoolreis Beekse Bergen groepen 5
Schoolreis Klimbim groepen 1/2

OUDERPORTAAL – ACTUELE BERICHTEN ONTVANGEN
Het ouderportaal van SALTO basisschool Reigerlaan is via twee kanalen te bereiken.
Op de 1e plaats is het ouderportaal te bereiken via de website ouders.basisonline.nl
U komt dan in de online omgeving van de groepen van uw kind(eren). Hier kunt u o.a.
uw kind ziekmelden, het nieuws lezen en berichten naar de groepsleerkracht sturen.
Wanneer u inlogt via de website zijn ook de onderdelen boekenkast en
gesprekkenplanner zichtbaar. Deze zijn in de app (nog) niet te zien.
Daarnaast kunt u ook een gratis app downloaden op uw mobiele telefoon of tablet. De
Ouderportaal App is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone.
Let u bij het downloaden van de app er op dat u de juiste app download. Basisonline
biedt namelijk meerdere apps aan. De app die hoort bij ons ouderportaal is de
‘BasisOnline Ouderportaal app’. U kunt inloggen op de app met dezelfde gegevens als
waarmee u op de website van het ouderportaal inlogt.
Wanneer een leerkracht een bericht stuurt of een nieuwsbericht plaatst, kunt u
hiervan een notificatie ontvangen in uw mail of op uw telefoon/tablet. Op deze manier
bent u altijd op de hoogte van de meest actuele berichten. Wilt u een notificatie
ontvangen in uw mail, dan dient u dit ‘aan’ te zetten in uw instellingen. Dit kunt u
doen wanneer u via een vaste computer inlogt. Wilt u een notificatie ontvangen op uw
telefoon, dan gaat u naar de instellingen van de ouderportaal app en kiest u daar voor
JA.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei komt de schoolfotograaf weer mooie foto’s
maken van onze leerlingen, broertjes en zusjes. Voor de organisatie op deze dagen
zelf zijn wij op zoek naar hulpouders. Wil je op een van deze dagen helpen, dan kun
je dit mailen naar e.baten@bs-reigerlaan.nl.

FIRST® LEGO® LEAGUE
Wat is de FIRST® LEGO® League?
FIRST staat voor: For Inspiration and Recognition of Science and Technology.
De FIRST® LEGO® League (FLL) is een wedstrijd die jongeren van de 8 tot en met 14
jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken
aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar
opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. Het
thema van dit jaar is: Animal Allies.
Na de meivakantie starten we met dit project in de Dolfijnengroep. Alle kinderen uit
de Dolfijnengroep werken als één team aan het voorbereidende gedeelte van dit
project. Dit zijn vooral teamactiviteiten die gericht zijn op groepsvorming en omgang
met regels en afspraken. Na de zomervakantie gaan ze aan de slag met het project.
Het team dat deelneemt op de dag van de regiofinale, mag uit maximaal 10 kinderen
bestaan. De wedstrijddag is op een zaterdag in november of december 2016. In
september is de exacte datum bekend en kijken we samen met de kinderen van de
Dolfijnengroep wie er op de datum mee kunnen naar de regiofinale. De regiofinale
wordt gehouden in Eindhoven.

De opdrachten van het project zijn: Ontwerp, bouw en programmeer een robot
De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, bouwen en
programmeren.
Daarbij maken ze gebruik van het LEGO MINDSTORMS® system met Robolab of RIS
(Robotics Invention System) software. Met deze robot moeten tijdens de finaledagen
wedstrijden worden gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen
zijn. Het parcours is zo ontworpen dat beginnende teams vrij eenvoudig punten
kunnen halen. Voor gevorderde teams is het echter wel moeilijk om alle punten in de
wacht te slepen: slechts 1 procent van alle teams is in staat een robot te bouwen die
functioneel genoeg is om alle opdrachten uit te voeren.
Meer informatie over ‘First Lego League’ kunt u vinden op de website:
www.firstlegoleague.nl.

KONINGSDAG
Vandaag hebben we Koningsdag gevierd op school. We zijn begonnen met een
heerlijk ontbijt in alle groepen. Daarna is de dag in de aula feestelijk gestart met het
lied en dansje Hupsakee van Kinderen voor Kinderen. In de middag hebben we
Koningsspelen gespeeld op het plein. Onze bovenbouwleerlingen van groep 7 en 8
hebben groepjes en spellen begeleid. Al met al een vrolijke, feestelijke dag om de
periode na de eindcito groep 8 en als start voor de meivakantie mee af te sluiten.

‘HET FORT VAN DE VERBEELDING’ OP SCHOOL – DONDERDAG 21 JULI
Op donderdag 21 juli krijgen we muzikaal bezoek op school van HET FORT VAN DE
VERBEELDING. Gedurende deze dag krijgen alle leerlingen een workshop. Hierbij
wordt toegewerkt naar een groot orkest wat bestaat uit alle leerlingen van de school.
In de middag starten we met een generale repetitie en om 14.15 uur start ons
schoolpleinorkest voor u allen! U bent van harte welkom op ons schoolplein om naar
onze muzikale voorstelling te komen kijken en luisteren. Bij slecht weer zijn we helaas
genoodzaakt dit in school te doen waardoor we geen mogelijkheid hebben om ouders
aan te laten sluiten. Zet deze datum en tijd dus alvast in uw agenda. De schooldag
eindigt net als anders om 14.45 uur.
Ter voorbereiding van deze dag maken we in de weken daaraan voorafgaand zelf
instrumenten en volgen we een online module in de groepen. Met behulp van een
inspirerende Powerpoint op het digi-bord oefenen leerlingen en leerkrachten
gedurende twee weken 5 à 10 min per dag in de klas. Coole Grooves op fantastische
zelfgemaakte instrumenten als de spoon, de shizzle en het beatblik. Leerzaam en
ontspannend! Na deze weken komen de workshopleiders om de Beat Tunes patronen
voor onder-en bovenbouw in elkaar te vlechten zodat de hele school het schoolplein
op z'n kop drumt.
De samenwerking met HET FORT VAN DE VERBEELDING komt tot stand vanuit de
regeling CMK waarover u in RB 17 heeft gelezen.

BIBLIOTHEEK
De mediaopvoeding

@bieb040

Uit recente studies blijkt dat
digitale media een positieve
meerwaarde voor de ontwikkelingsgebieden
van kinderen kunnen hebben. Echter is dit effect alleen bij het bewust
gebruik van goede media. Ouders worden altijd gestimuleerd om samen
met het kind media te gebruiken. Samen tv kijken, samen op de IPad en
samen achter de computer. De reden hiervoor is het bespreken van de
informatie die op het kind afkomt. Tips voor kwalitatieve media zijn te
vinden bij: digidreumes.nl en mijnkindonline.nl.
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MOESTUINTJES
De laatste weken zijn alle kinderen in de ban geraakt van de moestuintjes van de AH.
Vanuit de leerlingen van de leerlingenraad was ook de vraag gekomen om hier op
school iets mee te gaan doen.
Nou …. dat is gelukt. Op een zaterdag en een woensdagmiddag hebben ouders samen
met kinderen en meneer Ronald moestuinen gemaakt voor alle groepen van de
Reigerlaan. En nu het mooie weer begint aan te breken hebben ook al heel wat
groepen hun moestuintjes overgepot in hun eigen moestuin. Bij de tuintjes van de
groepen 5, 6 ,7 en 8 is ook een echt insectenhotel gemaakt. Emma en Caspar van
Dongen zijn hiermee in de weer geweest en de eerste hommeltjes hebben zich al
laten zien.
Verder hebben we gelijk de lege speelruimte die er bij de kleuters was ook
omgetoverd tot een boomstammenplekje waar je lekker over boomstammen heen
kunt balanceren en hutten kunt bouwen.

@bieb040

HELP JE KIND GOED OP WEG MET PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING
OP MAAT VAN LUMENS
Aan de ouders van de PSZ het KDV en de ouders van de kleuters groep 1 -2
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de
manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt
het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de
opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan komt de
pedagogische ondersteuner op huisbezoek om samen met jou te kijken hoe ze hierbij
kan helpen. Jullie kijken samen wat nodig is en dan maken jullie een plan op maat. Op
basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo
spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de
thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner is Karin Lasaroms.
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de
pedagogische medewerker van de kinderopvang of bij Karin.
Pedagogisch ondersteuner
Karin Lasaroms
Lumens
06-51056222
k.lasaroms@lumenswerkt.nl
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