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Eerste schooldag
Schoolbeginfeest

VAKANTIE GROET
Na het wisselspel woensdag, het concert met Tromp op donderdag en de schooleindviering van vandaag is dit schooljaar ook echt voorbij. Het was in vele opzichten
weer een enerverend schooljaar.
Er waren vele mooie momenten zoals de eerste dag met de bus naar school op naar
de Humperdicklaan, de sportdag, vieringen met de groepen, excursies en
schoolreizen.
Ook zijn we dit jaar achter de schermen erg druk bezig geweest met bouwactiviteiten
van de verbouwing en verhuizing, die er dan ook komend schooljaar echt gaat komen.
En een prachtig moment de eerste steen legging op de Reigerlaan door Michael samen
met de andere groepen 8 leerlingen.
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor het in vele opzichten mooie schooljaar.
Ik wens u allen een hele fijne zonnige zomervakantie toe, een goede reis en we zien
elkaar weer op 5 september 2016 op de Tenierslaan!
Juf Lia

CONTINUROOSTER EN SCHOOLTIJDEN
De MR heeft op dinsdag 12 juli ingestemd met het voorstel tot aanpassing van de
schooltijden. Dat betekent dat alle leerlingen vanaf komend schooljaar 940 lesuren
per leerjaar naar school gaan. Een reguliere schoolweek ziet er dan als volgt uit:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
8:30 – 11:45
8:30 – 11:45
8:30 – 12:30
8:30 – 11:45
8:30 – 11:45

uur
uur
uur
uur
uur

TSO
11:45 – 12:30
11:45 – 12:30
Vrije middag
11:45 – 12:30
11:45 – 12:30

Middag
12:30 – 14:30
12:30 – 14:30
Vrije middag
12:30 – 14:30
12:30 – 14:30

uur
uur
uur
uur

Eind mei hebben jullie middels een enquête de mogelijkheid gekregen om jullie
mening te geven over een eventuele wijziging van schooltijden. Wij hoopten op een
grote respons en die hebben we ook gekregen - onze dank daarvoor! Naast de
antwoorden op de meerkeuzevragen hebben we ook heel veel waardevolle inbreng
gekregen via de opmerkingen. Alle meningen waren vertegenwoordigd, maar het
algehele beeld is heel duidelijk en laat zich vrij makkelijk samenvatten:
- Ouders en verzorgers hechten zeer aan de woensdagmiddag vrij.
- Er is een sterke voorkeur voor een continurooster.
De uitslag van deze enquête is besproken met de directie. Daarnaast is het team
gevraagd naar hun mening en voorkeur. In het uiteindelijke voorstel van de directie
heeft de mening van de ouders en verzorgers de doorslag gegeven, de MR heeft met
dit voorstel ingestemd.
Vanaf komend schooljaar zullen de schooltijden als volgt zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

14:30
14:30
12:30
14:30
14:30

Kinderen lunchen verplicht op school hier zullen geen kosten voor in rekening worden
gebracht. Kinderen eten in de klas met hun leerkracht. Aansluitend kunnen ze 30
minuten (buiten) spelen.
Voor de tijd dat we nog op de Humperdincklaan zijn betekent dit dat de bussen om
8:10 blijven vertrekken, maar dat de bussen op ma, di, do en vr een kwartier eerder
op de Tenierslaan zullen zijn (+/- 14:50) en op woensdag een kwartier later (+/12:50). Ook na terugkomst op de Reigerlaan zullen deze schooltijden worden
gehanteerd.
Rest mij nog, namens de hele MR, u een hele fijne vakantie te wensen!
Daan van Boxel, voorzitter MR

SCHAAKLES
Vorige week is er een proefles schaken gegeven in de groepen 3-4 onder leiding van
Marleen Poell van Amerongen.

JUF MARJAN
Na de zomervakantie hervat juf Marjan haar werk op school. Zij komt dan terug van
bevallingsverlof van haar zoontje Cas. Juf Marjan is leerkracht in groep 8A samen met
juf Leonie.
DANKJEWEL BUSCHAUFFEURS
Vandaag hebben we niet alleen afscheid genomen van de groepen 8, maar ook van al
onze buschauffeurs. Zij hebben ons het afgelopen schooljaar iedere dag weer veilig
van de Tenierslaan naar de Humperdincklaan gebracht. Zij zijn vandaag dan ook extra
in het zonnetje gezet met een mooie zonnebloem.

TSO – AFSCHEID VAN JUF JOYCE
Op dinsdag 19 juli nam juf Joyce, na 30 jaar trouwe dienst als TSO medewerkster,
afscheid. Zij heeft zich al die jaren met veel plezier ingezet tijdens de lunchpauze voor
leerlingen van onze school. Daarmee is zij natuurlijk verbonden aan de Reigerlaan.

Wij willen haar heel hartelijk bedanken en wensen haar alle goeds toe voor nu en in
de toekomst!

GROEPSBEZETTING EN GROEPSINDELING
In het vorige reigerbulletin was de groepsbezetting van komend schooljaar al
opgenomen. We werken komend schooljaar met diverse nieuwe collega’s
(vervangers). Om de groepsbezetting helemaal rond te krijgen, is de afgelopen week
pas echt duidelijk geworden hoe zij ingezet worden.
1-2A
1-2B
1-2C
1-2D
1-2E
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B

José (ma.) en Babbe (di. t/m vrij.)
Marieke (ma.-di.-woe.-vrij.) en Sanne (do.)
Sabine (woe. t/m vrij.) en Sanne (ma.- di.) (start schooljaar: bevallingsverlof)
Ronald (ma. t/m vrij.)
Linda (ma. t/m vrij.)
Vicky (ma. t/m vrij.)
Nicky (ma. t/m vrij.)
Xandra (ma – di (even weken)) en Marjolijne (di (oneven weken) t/m vrijdag)
Pascale (ma. t/m woe.) en Maartje (do.-vrij.)
Jojanneke / Irma (vervangster voor Jojanneke) en Hans (di.)
Esther van E. / José (vervangster voor Esther) en Hans (ma.)
Marietta (ma.-do.-vrij.) en Maria (ma.-di.-woe.) Op maandag werkt juf Maria
aan ICT als juf Marietta er is.
Bo (ma. t/m vrij.)
Sylvia (ma. t/m vrij.)
Peter (ma. t/m do.) en Sanne (vrij.)
Marjan (ma.-di.-woe.) en Leonie (do.-vrij.)
Dennis (ma.-di.-do.-vrij.) en Sanne (woe.)

Voor het bevallingsverlof van juf Sabine komt invalkracht juf Aksakal Vesbiye.

COLLEGA SANNE GOVERS
Ik ben Sanne Govers, 30 jaar en na tien jaar in
Eindhoven gewoond te hebben woon ik sinds januari
met mijn vriend in Roermond.
Ik vind het leuk dat ik weer mag komen werken op
jullie Reigerlaan. Weer, omdat ik 8 jaar geleden een
jaar op de Reigerlaan vervangen heb, dus sommigen
van jullie zullen me nog wel kennen. Ik heb toen voor
de groepen 4 van Corette en Marjolijne gestaan.
Op de Reigerlaan ben ik 8 jaar geleden vertrokken
omdat ik op de Louis Buelens een vaste baan kon
krijgen. Ik heb daar de afgelopen jaren met plezier
gewerkt, in groep 3, 6 en 7, maar vond het wel eens
tijd worden voor een nieuwe uitdaging. Ik heb altijd
fijne herinneringen gehad aan de Reigerlaan en wilde er
graag ooit weer eens gaan werken, fijn dat dat nu dus
gelukt is! Meteen een eigen klas krijgen ging nog niet,
dus ik begin met invallen en zal zien wat de toekomst gaat brengen.
Ik heb zin in de nieuwe start volgend schooljaar en kijk uit naar de nieuwe
samenwerking met kinderen, ouders en collega’s!
Geniet allemaal van jullie vakantie en tot ziens in september!
Sanne.
COLLEGA IRMA MEULENDIJK
Beste allemaal,
Komend schooljaar zal ik vanuit de vervangerspool van Salto werkzaam zijn in groep
5a (i.v.m. het zwangerschapsverlof van Jojanneke) op basisschool Reigerlaan. Ik heb
er nu al zin in! Voor sommigen ben ik wellicht een bekend gezicht vanuit eerdere
vervangingswerkzaamheden in diverse groepen.
Inmiddels ben ik 29 jaar oud en heb nog steeds als hobby’s zwemmen,
scouting en lezen. Ik woon nog steeds in het prachtige Stratum, dus
lekker dicht bij school. Mocht je meer van mij willen weten spreek me
dan komend schooljaar even aan. Ik zal ook aanwezig zijn op de
Tenierslaan om te helpen bij het busvervoer.
Fijne vakantie!
Irma Meulendijk
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.
Wie van u staat voor ons klaar om samen met ons team de volgende vieringen en
evenementen te organiseren (of een daarvan)?
Activiteit:

Datum:

Schoolbibliotheek

Schoolbeginviering
Sportdag
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Rekendag
Reünie Reigerlaan
Projectweek
Koningsspelen
Schoolfotograaf
Wisselspel
Schooleindviering

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
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@bs-reigerlaan.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
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