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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Vrijdag 15 juli
Vrijdag 15 juli
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Donderdagavond 21 juli
Vrijdag 22 juli

activiteit
Deze dag haalt u uw kind om 14:45 uur bij
het Parktheater op.
Musical groepen 8
Wisseldag met het wisselspel
Schoolconcert met Tromp Beat-tunes dag,
14:15 uur op het schoolplein
Afscheidsavond groepen 8
Schooleindviering
Laatste schooldag
12:15 uur school uit

TSO EN SCHOOLTIJDEN
Komende dinsdag 12 juli gaat de MR een besluit nemen over de schooltijden voor
schooljaar 2016-2017. Wij informeren u in ons volgende bulletin over de uitslag
hiervan.

JUF SABINE
Afgelopen donderdagnacht is juf Sabine voor de tweede keer moeder geworden van
een zoontje. Zijn naam is Jip. Moeder en zoon maken het goed. Wij wensen haar,
samen met haar gezin, veel geluk.

KANGOEROE KANJER!
In een eerder Reigerbulletin was te lezen welke kinderen in de prijzen vielen bij de
Kangoeroewedstrijd. De beoordeling van Jack van Nunen bleek niet correct. Jack
maakte de wedstrijd foutloos, waardoor hij maar liefst 120 punten behaalde (en geen
116, zoals eerder gedacht). Bij deze bijzondere prestatie van Jack horen een medaille
en een prijs, die zijn reeds aan Jack overhandigd. Gefeliciteerd Kangoeroe-Kanjer!

MEESTER – EN JUFFENDAG GROEPEN 8

Afgelopen woensdag hebben de groepen 8 hun meester –en juffendag gevierd. De
kinderen hebben meegedaan aan een taartbakwedstrijd en thuis de meest heerlijke
taarten gemaakt. Het werd erg moeilijk om hier de meest originele taart uit te kiezen,
maar uiteindelijk hebben we twee taarten gekozen. De rest van de ochtend zijn we
toen naar een veldje in de buurt gegaan om de calorieën van deze taartpunten een
beetje te verbranden, want na al die stukken taart, konden we wel wat beweging
gebruiken. Kinderen uit groep 8 nogmaals hartelijk bedankt voor de overheerlijke
creaties die jullie hebben meegenomen. Ze smaakten heerlijk en het was een genot
om naar te kijken.

GROEPSBEZETTING EN GROEPSINDELING
In dit reigerbulletin leest u meer over de groepsbezetting van komend schooljaar. Ook
ontvangt u in de bijlage een groepslijst waarin de groepsindeling is opgenomen.
Hiermee heeft u alweer de eerste gegevens voor schooljaar 2016-2017.

PROCEDURE SAMENSTELLEN GROEP 3
Als school zijn wij verantwoordelijk voor het samenstellen van evenwichtige groepen.
Denk daarbij aan: sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling,
Nederlandstalig of anderstalige kinderen, verhouding jongen/meisjes. Voor het
samenstellen van de groepen 3 hebben we als eerste de bovenstaande aspecten in
ogenschouw genomen. Waarna er gekeken is of er nog mogelijkheden zijn, tegemoet
te komen aan de voorkeur van vriendjes/ vriendinnetjes. We zijn tevreden over de
balans in beide groepen. Uit ervaring is gebleken dat kinderen in een nieuwe groep 3
snel aansluiting bij elkaar vinden.
VERVANGINGEN SCHOOLJAAR 2016-2017
In het komend schooljaar heten we op de Reigerlaan een aantal nieuwe
SALTOcollega’s welkom. Wij zijn blij om Irma Meulendijk als vervangster voor
Jojanneke te mogen ontvangen en José van Engelen weer terug te zien in groep 5B
als vervangster voor Esther van Eeten. Voor de dagen naast Marieke, Babbe en Peter
komt collega Sanne Govers. De laatste puntjes moeten nog op de “i” worden gezet
voor het verlof van Sabine. We hopen ook hier spoedig duidelijkheid over te kunnen
geven.

WISSELSPEL
De zomervakantie komt eraan! Dat betekent dat onze leerlingen na de vakantie
starten in een ‘nieuw’ leerjaar. We vieren de kennismaking met de nieuwe leerkracht
(en groep) op de Reigerlaan met de ‘Wisseldag’! Deze dag valt dit jaar op woensdag
20 juli.
De dag start om 8.30 uur in de huidige groep. Hier bespreken wat er die dag gaat
gebeuren. Om 9.00 uur starten we het grote ´wisselspel´. Dit vindt plaats op het
schoolplein. Aan de hand van een ludiek vragenspel wordt bepaald in welke volgorde
de leerkrachten hun nieuwe groepen mogen ontvangen.
Bij goed weer zijn ook ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden
hierbij van harte welkom.
Na het wisselspel neemt de nieuwe leerkracht de leerlingen mee naar de groep voor
een kennismaking. De leerlingen gaan gewoon om 12.15 uur met de reguliere bus
naar de Tenierslaan of worden direct opgehaald op het schoolplein.
We hopen dat iedereen een fijne dag heeft! De wisselspelcommissie.

EINDMUSICAL: GROEP 8 ‘SPOOKIE’
Op vrijdag 15 juli om 19:30, spelen onze groepen 8 hun afscheidsmusical in het
Parktheater.
De musical heet: Spookie
De familie de Brui heeft een erfenis gekregen van tante Agaath. Het betreft een
landhuis in de Provence. De familie is erg enthousiast, behalve Leo die liever bij zijn
vriendinnetje Kat wil blijven in Nederland. De familie treft een vervallen huis aan en
wil om het op te gaan knappen geld gaan verdienen door er voorlopig een spookhotel
van te maken. Moeder en oma verkleden zich als Zombie en vader wordt
griezelbutler. Opa stelt een Spookie diner samen en de kinderen studeren een spoken
act in. Als er een nietsvermoedend gezin strandt in het hotel gebeuren er natuurlijk
erg onverwachte dingen………………
De kinderen hebben de afgelopen weken ontzettend hard gewerkt om er een
geweldige voorstelling van te maken.
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan ’s middags onder begeleiding van de
groepsleerkracht en hulpouders kijken. U haalt die middag, 15 juli, uw kind op bij het
Parktheater om 14.45 uur.
Vindt u het leuk om ook te komen kijken naar de avondvoorstelling? Dat kan. U kunt
via de leerkrachten van de groepen 8 kaarten bestellen. De avondvoorstelling begint
om 19.30 uur in het theater.
De kaartjes kosten €7,- per stuk. U kunt de kaarten bestellen door een mail te sturen
naar: p.vanderkruis@bs-reigerlaan.nl of s.huijsmans@bs-reigerlaan voor 13 juli.

OUDERHULP BIJ VIERINGEN EN EVENEMENTEN – SCHOOLJAAR 2016/2017
Naast de taak van groepsleerkracht bestaan ook schooltaken als het voorbereiden van
vieringen en evenementen voor onze leerlingen. Team Reigerlaan wordt daarbij graag
ondersteund door ouders zodat zij meer tijd en handen vrij hebben om aan de
groepszorg en het dagelijks onderwijs te geven.
Wie van u staat voor ons klaar om samen met ons team de volgende vieringen en
evenementen te organiseren (of een daarvan)?
Activiteit:
Schoolbibliotheek

Schoolbeginviering
Sportdag
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Rekendag
Reünie Reigerlaan
Projectweek

Datum:
Een ochtend per week gedurende het
hele schooljaar. In een team van
biebouders wisselen jullie elkaar af. Het
systeem is volledig geautomatiseerd.
9 september 2016
28 september 2016
5 oktober t/m 14 oktober 2016
5 december 2016
22 december 2016
24 februari 2017
22 maart 2017
Maart/april 2017
April 2017

Koningsspelen
Schoolfotograaf
Wisselspel
Schooleindviering

21 april 2017
Eind schooljaar zomer 2017
12 juli 2017
14 juli 2017

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar onze
bouwcoördinatoren: Esther Baten (OB) e.baten@bs-reigerlaan.nl of Laura Timmers
(BB) l.timmers@bs-reigerlaan.nl. Zij horen graag van u bij welke activiteit(en) u voor
ons van betekenis bent in het komend schooljaar. Alvast dank voor de aanmeldingen
die we tot op heden mochten ontvangen.
SPORTDAG 28 SEPTEMBER 2016
Op woensdag 28 september staat voor ons de atletiekbaan van sportpark De
Hondsheuvels (Woensel) gereserveerd.
Noteer deze dag alvast in uw agenda !!
Om deze sportdag tot een groot succes te maken
vragen wij u om hulp.
Kunnen we nu al op u rekenen (uiteraard onder
voorbehoud) , wilt u dat dan doorgeven aan Peter
van der Kruis via mail: p.vanderkruis@bsreigerlaan.nl
Graag uw naam vermelden, vader / moeder van
......... (oudste kind) uit groep ...... en de aan te
bieden hulp (evt. voorkeursgroepen vermelden).
Hartelijk dank namens de werkgroep sportdag.
LEZEN IN DE VAKANTIE
Vakantie? Blijven lezen voorkomt niveaudip
Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren, heerlijk! Maar wist je dat
niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan tijdens de
vakantieperiodes? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de
zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel
lezen na de vakantie een hoger leesniveau hebben. Zorg dus dat je kind ook in de
vakantie blijft lezen.
Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen, is het van groot belang dat ze ook
tijdens de vakantie dagelijks blijven lezen. Als dat niet gebeurt, hebben zwakke
leerlingen vaak de grootste terugval in hun leesvaardigheid. Kinderen die wél lezen,
behouden hun leesniveau of gaan zelfs beter lezen tijdens de vakantie.
5 tips om te blijven lezen in de vakantie:
Tip 1: De Vakantiebieb
Met de app VakantieBieb van de openbare bibliotheken kun je gratis e-boeken
downloaden voor op je e-reader, tablet of smartphone. Liever een luisterboek? Die
kun je gratis downloaden via de app LuisterBieb.

Tip 2: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus
lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten
lezen.
Tip 3: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de
dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of
een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips,
leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Tip 4: Oefenboekjes
Koop letter-, woord-, schrijfoefenboekjes in de boekhandel (deze zijn in de
vakantieperiode in veel winkels te verkrijgen). Op deze manier is je kind ook bezig
met lezen.
Tip 5: Hardop lezen
Probeer elke dag ongeveer 10 minuten hardop te laten lezen, of samen hardop te
lezen. Bij voorkeur hardop, zodat je kunt horen of je kind leest wat er staat en indien
nodig feedback kan geven.

CONTROLE LUXE VERZUIM BUREAU LEERPLICHT 05 EN 06 SEPTEMBER 2016
Bureau Leerplicht zal op maandag 5 en dinsdag 6 september (maandag en dinsdag
na de zomervakantie) controleren op luxe verzuim .
Er is sprake van luxe verzuim als ouders/verzorgers hun kinderen mee op vakantie
nemen zonder toestemming van de schoolleiding.
Alle kinderen die op voornoemde dagen ziek gemeld worden of zonder goede reden
afwezig zijn, zullen door de school gemeld worden bij Bureau leerplicht.
Het kan zijn dat de leerplichtconsulent die dag op huisbezoek komt om na te gaan wat
de reden van afwezigheid is.
Hierbij is het van belang dat u bij een ziekmelding van uw kind, aan de school het
adres vermeldt waar uw kind die dag zal verblijven.
Indien uw kind niet op het aangegeven adres aangetroffen wordt, ontvangt u een
kaart in de bus met daarin de mededeling dat u opgeroepen zult worden bij Bureau
Leerplicht.
De leerplichtconsulent zal dan beoordelen of het verzuim ongeoorloofd is. In dat geval
zal proces-verbaal worden opgemaakt tegen ouders/verzorgers.
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met Bureau Leerplicht tel. 0402382726

SCHOOLJAAR 2016-2017 GROEPSBEZETTING
Hieronder staat vermeld welke leerkracht(en) de jaargroep gaat(gaan) bezetten.

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Komend schooljaar
2016-2017
1 en 2A juf Babbe en juf Sanne
1 en 2B juf Marieke en juf Sanne
1 en 2C juf Sabine
1 en 2D meneer Ronald
1 en 2E juf Linda
3A juf Vicky
3B juf Nicky
4A juf Marjolijne en juf Xandra
4B juf Pascale en juf Maartje
5A juf Jojanneke en meneer Hans
5B juf Esther
6A juf Marietta en juf Maria
6B juf Bo
7A juf Sylvia en LIO-er Melvin
7B meneer Peter en juf Sanne
8A juf Marjan en juf Leonie
8B meneer Dennis
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