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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni
Maandag 20 juni tot en met vrijdag 24
juni
Vrijdag 1 juli
Dinsdag 5 en donderdag 7 juli
Vrijdag 15 juli
Donderdag 21 juli
Donderdagavond 21 juli
Vrijdag 22 juli

activiteit
Informatiemiddag nieuwe
ouders/verzorgers
Groepsviering groep 1-2 A
Alle leerlingen vrij
Derde rapport
Oudergesprekken
Musical groepen 8
Schoolconcert met Tromp Beat-tunes dag
Afscheidsavond groepen 8
Laatste schooldag

BOUWACTIVITEITEN
De bouwactiviteiten op de Reigerlaan liggen goed op schema.
Als alles volgens planning blijft verlopen dan zal de oplevering van de aan-nieuw en
verbouw in het nieuwe schooljaar rond de maand december 2016 zijn. In meer
opzichten wordt dit dan een feestmaand.
Dat zal dan betekenen dat we in de kerstvakantie zouden kunnen verhuizen.
In de planning van het nieuwe schooljaar houden we daar dan ook al rekening mee.
Eind oktober zal de aannemer een concretere planning kunnen aangeven. Daarom
hopen we vooral de komende maanden op heel mooi weer!

UITSLAG KANGOEROEWEDSTRIJD 2016
Jaarlijks wordt in maart de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in 46
landen. In totaal deden ruim 6,5 miljoen kinderen mee aan de Kangoeroe. Dit jaar
hebben er ruim 100 kinderen van groep 3 tot en met 8 van De Reigerlaan
meegedaan. Diverse ouders hebben een aantal weken met deze kinderen geoefend.
Bij deze willen we hen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en tijd!
De uitslag van de wedstrijd is inmiddels binnen en de certificaten en prijzen zijn reeds
uitgereikt.
De groepen 5 en 6 beide als 3e van Nederland geëindigd, super knap! Maar ook
totaalscore van de groepen 3, 4, 7 en 8 lag een stuk boven het landelijk gemiddelde,
ook zij hebben het dus goed gedaan.
Naast de groepsprijzen zijn er nog individuele prijzen in de wacht gesleept door
kinderen van de Reigerlaan;
 WizFUNN (groep 3)
Louis van Nunen, Denis Pogromski en Lars Reeuwijk
 WizFUNN (groep 4)
Sterre Hermans, Daniël Rocha de Almeida Socorro,
Tessa Barettea
 WizKID (groep 5)
Mathijs Markvoort Ties van Rijswijck, Lara Breukel
 WizKID (groep 6)
Jack van Nunen, Ruben Monasch, Niels van Beek,
Mats Hilbrand, David Verboven
 Wiz SMART(groep 7)
Evelijn Markvoort, Sandra Pogromskaya, Lizzy van
Zon
 Wiz SMART (groep 8)
Sara Pendaving, Floortje Toma, Milo de Regt
Sterre Hermans heeft het zó goed gedaan, dat ze in haar leeftijdscategorie 4e van
Nederland is geworden, met een percentielscore van 99,95%!
Veel kinderen hebben plezier beleefd aan het meedoen met de wedstrijd en hebben
veel geleerd van de bijeenkomsten met de Kangoeroe-ouders. Uiteraard hopen we
ook volgend jaar weer ouders bereid te vinden om ze klaar te stomen voor de
wedstrijd.

Dit was het eerste jaar dat er ook kinderen van de groepen 3 van onze school hebben
meegedaan.

ZWANGERSCHAPPEN EN VERVANGING
Door een aantal zwangerschapsverloven zijn er in diverse groepen vervangers aan het
werk. In groep 7a van juf Marjan vervangt Juf Karlijn Antonis haar. Juf Marjan is
ondertussen al bevallen van een tweede zoon met de mooie naam Cas.
En afgelopen week is Juf Esther v. Eeten uit groep 5b met zwangerschapsverlof
gegaan en haar vervangster is juf José Engelen. Ook juf Sabine uit groep 1-2 c is deze
week met zwangerschapsverlof gegaan en haar vervangster is juf Sofyia Pelymskykh.
We wensen de collegae een fijn verlof toe en de vervangers een mooie
vervangingstijd bij ons op school.
Na de zomervakantie zullen ook juf Jojanneke en juf Esther Baten met
zwangerschapsverlof gaan.

AFSCHEID JUF WIL BOGERD
Vanaf woensdag 1 juni werkt juf Wil Bogerd op SALTO school De Vijfkamp. Ze heeft
bijna 5 jaar bij ons als onderwijs assistente gewerkt vanuit de “oude” rugzakgelden.
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht waardoor de rugzak
middelen zijn komen te vervallen. Hierdoor is er een herschikking van de
werkzaamheden van de onderwijskrachten en maakt ook juf Wil de overstap naar een
school voor speciaal basisonderwijs.Wij danken haar heel hartelijk voor haar inzet en
betrokkenheid bij onze school en de begeleiding van individuele leerlingen.
Wij wensen haar veel succes op haar nieuwe school.
Hieronder vindt u nog een afscheidswoordje van Wil:
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, wat heb ik fijn gewerkt op de Reigerlaan! Ook
heel veel geleerd van de leerlingen! Samen hard gewerkt om doelen te halen en
verder te komen. Graag had ik de periode tot de zomervakantie afgemaakt, maar dat
is helaas niet mogelijk. Ik heb een nieuwe werkplek gevonden op Saltoschool de
Vijfkamp. Alle leerlingen en leerkrachten: heel veel succes en heel erg bedankt voor
alle fijne, leerzame jaren.

MUZIEK MET TROMP
Op donderdag 21 juli hebben we een school brede samenwerking met TROMP.
We hebben in het verleden eerder met ze samen gewerkt.
Dit schooljaar hebben we een spectaculair project met deze organisatie en dat doen
we op de voor laatste dag van dit schooljaar. We gaan met TROMP knallen met het
programma “Beat-Tunes” . Tijdens deze dag krijgen alle groepen workshops waarna
er een generale repetitie zal plaats vinden en om 14.15 uur knallen we op het
schoolplein voor alle ouders/verzorgers en genodigden met het eindresultaat. We
hebben hier bewust voor gekozen omdat onze groepen 8 dit schooljaar geen afscheid
nemen vanuit de Reigerlaan. We zetten deze groepen dus extra in het zonnetje en
maken er op deze manier een onvergetelijke laatste schooldag van.
Wilt u er ook bij zijn? Zet deze middag dan alvast in uw agenda.

NATIONALE DAG VOOR DE OVERBLIJFVRIJWILLIGERS
Donderdag 2 juni was het de Nationale Overblijfdag. Die dag hebben we de TSO
medewerkers welverdiend in het zonnetje gezet. Iedere dag staan ze klaar om samen
met de kinderen tussen de middag een boterhammetje te eten en te spelen op het
plein. Ondanks dat er het afgelopen jaar veel veranderingen zijn geweest blijven deze
medewerkers ieder dag trouw komen. Ze zijn dan ook erg betrokken bij onze school.
Er was een feestelijk ontvangst in de teamkamer met koffie en taart en natuurlijk een
toespraakje. Ook was er voor iedere vrijwilliger een klein presentje.
Vanaf deze plaats willen we ze nog eens bedanken voor al hun inzet want:
Vrijwilliger zijn………
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel!

SCHOOLREIZEN EN SCHOOLKAMPEN
Vandaag zijn de groepen 1-2 op schoolreis en komen de groepen 7 terug van hun
schoolkamp. Na vandaag hebben alle groepen de afgelopen weken kunnen genieten
van hun schoolreis of schoolkamp. Kinderen en leerkrachten kwamen iedere keer weer
erg enthousiast terug op school.
Hieronder een kleine impressie van de groepen 3, waarbij Juf Linda helemaal in de
wolken is.
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