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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Dinsdag 13 september 2016
Donderdag 15 september 2016
Woensdag 28 september 2016
Woensdag 5 t/m vrijdag 14 oktober
Donderdag 6 oktober 2016
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28
oktober 2016

activiteit
Informatieavond groepen 1 t/m 4
18:30 inloop
19:00 uur -21:00 uur
Informatieavond groepen 5 t/m 8
18:30 inloop
19:00 uur – 21:00 uur
Sportdag
Kinderboekenweek
13:00 uur informatiemiddag nieuwe
ouders
herfstvakantie

HARTELIJK WELKOM & BOUW REIGERLAAN
We hopen van harte dat iedereen heeft genoten van een heerlijke zonnige vakantie!
Ook wij zijn er even tussenuit geweest, soms naar verre landen of gewoon lekker
dichtbij in eigen land. De laatste week van de zomervakantie is er hard gewerkt aan
de Humperdincklaan om alle groepen weer klaar te maken voor een nieuw schooljaar.
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Ondertussen wordt er op de Reigerlaanlocatie verder gebouwd aan onze nieuwe
school. In de vakantieperiode is, op 1 week na, doorgewerkt. We kunnen al steeds
beter zien hoe onze school gaat worden. Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Zo
was er gisteren een kleine brand in de spouwmuur die gelukkig snel onder controle
was. Meer hierover kunt u in het nieuws lezen. Binnenkort verdwijnen de eerste
steigers en wordt de gemetselde reiger zichtbaar. Weer een mijlpaal om naar uit te
kijken!

VOORSTELLEN
Hallo allemaal!
Mijn naam is Vesbiye Aksakal en ik ben 23 jaar. Komend
schooljaar vul ik vanuit de vervangerspool van Salto het
zwangerschapsverlof van juf Sabine (1-2C) in. Op dinsdag tot
en met vrijdag zal ik in groep 1-2C te vinden zijn en op de
maandagen ben ik werkzaam op basisschool t’ Karregat in
Tongelre. Ik heb er nu al erg veel zin in! Ik woon samen met
mijn familie in het stadsdeel Stratum. Ik vind het erg leuk om
in mijn vrije tijd (cakes, muffins, taarten) te bakken. Ook vind
ik het leuk om af en toe een goed boek te lezen en te winkelen met mijn vriendinnen.
Ik ben benieuwd wat het nieuwe schooljaar ons zal gaan brengen. Mocht je nog
andere vragen voor mij hebben, loop dan gerust even binnen!
Groetjes, Juf Vesbiye.

BUSVERVOER EN BSO
Ook dit schooljaar “bussen” we van de Tenierslaan naar de Humperdincklaan en terug.
De start is inmiddels weer gemaakt. Om de veiligheid te blijven waarborgen, zetten
wij de afspraken voor u nog een keer op een rijtje;
-

-

Hieronder nogmaals de instap –en reistijden voor komend schooljaar.
Tenierslaan:
Ma/di/do/vrijdag
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Humperdincklaan:
Ma/di/do/vrijdag
Instappen 14.30 uur
Vertrek
14.40 uur
Aankomst 15.00 uur

Op woensdag;
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Op woensdag;
Instappen 12.30 uur
Vertrek
12.40 uur
Aankomst 13.00 uur

Niet parkeren naast de Praxis, maar voor de Praxis op het grote parkeerterrein,
Bij het verlaten van de parkeerplaats gebruik maken van de uitrit aan de
kanaalzijde,
Op het trottoir te lopen, hier wordt niet gefietst,
De uitrit tussen de laatste bussen vrij houden,
Tussen de bussen wordt niet gelopen.

Wilt u via het ouderportaal z.s.m. aan de groepsleerkrachten doorgeven op welke
dagen, naar welke organisatie uw kind gaat voor de BSO.

INFORMATIEAVONDEN
Dit schooljaar vernieuwen we de opzet van onze informatieavonden. We ontvangen
alle ouders van de onderbouw (groepen 1 t/m 4) op dinsdag 13 september en van de
bovenbouw (groepen 5 t/m 8) op donderdag 15 september. Vanaf 18:30 uur is er een
inloop met koffie/thee en een informatiemarkt. Om 19:00 uur start de avond. Deze
ziet er als volgt uit:
Tijd
v.a.
18:30
19:00
19:30

20:00

Onderbouw dinsdag 13 september
Groepen 1 en 2
Groepen 3
Inloop aula
Inloop aula
Kennismaken in/met de eigen
groep (in het lokaal van uw
kind)
Leerlingenzorg op school door
onze IB’er (in de aula)
Presentatie over het
kleuteronderwijs op de
Reigerlaan (door leerkrachten
in de aula)

20:30

Leerlingenzorg op
school door onze
IB’ers (in de aula)
Kennismaken in/met
de eigen groep (in
het lokaal van uw
kind)
Ronde 1
presentatie over
onderwijs in groep 3
(door leerkrachten
in de groep)
Ronde 2
presentatie over
onderwijs in groep 3
(door leerkrachten
in de groep)

21:00

Einde

Tijd

Bovenbouw donderdag 15 september
Groepen 5-6-7-8

v.a.
18:30

Inloop aula

19:00
19:30
20:00

20:30

21:00

Groepen 4
Inloop aula
Leerlingenzorg op
school door onze
IB’ers (in de aula)
Kennismaken in/met
de eigen groep (in
het lokaal van uw
kind)
Ronde 1
presentatie over
onderwijs in groep 4
(door leerkrachten
in de groep)
Ronde 2
presentatie over
onderwijs in groep 4
(door leerkrachten
in de groep)

U meldt zich bij de centrale ingang van de school. Hier maakt u direct een
keuze voor de presentatierondes later op de avond. Er is een maximaal
aantal plaatsen per ronde.
Kennismaken in/met de eigen groep (in het lokaal van uw kind)
Leerlingenzorg op school door onze IB’er (in de aula)
Ronde 1
Voor deze 2 rondes maakt u 2x een
presentatie over onderwijs in
keuze uit 5 onderwerpen:
de groepen 5 t/m 8 (door
- Voortgezet Onderwijs
leerkrachten in lokalen)
- Rekenonderwijs
- Taal/spelling onderwijs
Ronde 2
- Coöperatief leren
presentatie over onderwijs in
- Bewegingsonderwijs/de Gezonde
de groepen 5 t/m 8 (door
School
leerkrachten in lokalen)
Einde

Wij hopen u allen te ontmoeten.

SCHOOLBEGINFEEST
Vanochtend vierden we feest op de Humperdincklaan met het schoolbeginfeest. Juf
Maartje, juf Marjolijne en juf Marietta gaven een feestelijk optreden van M3. Er
klonken liedjes, nieuwe kinderen en leerkrachten werden in het zonnetje gezet en
natuurlijk keken we naar de vakantieselfies. We ontvingen ontzettend veel leuke
foto’s. Lola Lavrijsen uit groep 1-2C is de gelukkige winnaar van de selfiewedstrijd.

DOLFIJNENGROEP – SCHOOLJAAR 2015-2016
Vorig schooljaar schreef Evelijn Markvoort een stukje voor het laatste Reigerbulletin.
Helaas is dit toen niet geplaatst. Bij de start van dit schooljaar alsnog het stukje van
haar. Komende week starten de Dolfijnen weer.
Wat hebben we gedaan?
We hebben een werkstuk gemaakt met hulp van de werkstukwijzer. Die gaf de
stappen aan hoe je het kon doen. Maar je hoefde je er niet aan te houden. Het was
een hulpmiddel. Ook hebben we gewerkt aan de pittige plustorens. Daarbij kon je
kiezen uit verschillende opdrachten. Hoe meer pepers de opdracht had hoe moeilijker
hij was. Aan het einde van de middag hebben we gewerkt aan kien. Dat zijn extra

moeilijke rekenopdrachten. De laatste tijd zijn we bezig geweest met een boek over
de eigenschappen van dieren. Dat was als voorbereiding voor de Lego league.
De kinderen uit de Dolfijnen en hoe ze het vonden. In totaal zitten we met 21
kinderen in de Dolfijnen. Hier zijn wat reacties van hoe ze het vonden
Casper: Ik vond het boek maken het leukst want, het was niet echt een lang verhaal
om te schrijven. Madelon: Het fijne van de werkstukwijzer vond ik dat ze duidelijke
stappen hadden. Ties: Ik vond het laatste deel van de Dolfijnen het leukst want, je
mocht uit een aantal opdrachten kiezen. Meike en Lux: We vinden het jammer dat we
de Lego League niet meer meemaken. Maar we vonden het wel heel leuk bij de
Dolfijnen. Veerle en Loeki: We vonden het leuk om van alle dieren mindmaps een
grote mindmap te maken want, we zijn veel te weten te komen over dieren. Ook was
het uitdagend. David: Ik vond Kien altijd wel een leuk en uitdagend werkje om te
doen als je met iets klaar was.
Door: Evelijn Markvoort, nu leerling van groep 8A.

Mediacoach Reigerlaan

ZIEKMELDINGEN
’s Ochtends vertrekken de meeste kinderen met de bussen van de Tenierslaan naar de
Humperdincklaan. In iedere bus gaat ook een leerkracht als begeleiding voor de
kinderen mee. Omdat het busvervoer volgens vaste tijden loopt, hebben de
leerkrachten bij vertrek geen tijd om met u in gesprek te gaan. Zij hebben de
verantwoordelijkheid om veilig en op tijd met de leerlingen te vertrekken naar de
Humperdincklaan. Natuurlijk kunt u altijd via ouderportaal of telefonisch een afspraak
maken. ’s Middags, wanneer de bussen terugkomen op de Tenierslaan is er meer tijd
om u te woord te staan. Ziekmeldingen kunnen via ouderportaal of direct telefonisch
naar de school worden doorgegeven.
________________________________________________________________

SCHOOLKALENDER
De schoolkalender vindt u dit jaar ook weer digitaal op de schoolwebsite en op
ouderportaal. Mocht u ook nog een papieren versie willen hebben, dan kunt u dit bij
de informatieavonden kenbaar maken.
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