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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Maandag 5 december
Vrijdag 9 december
Vrijdag 16 december
Zaterdag 17 december
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december 2016 t/m vrijdag
6 januari 2017
Maandag 9 en dinsdag 10 januari 2017
Woensdag 11 januari 2017
Donderdag 12 januari 2017

activiteit
Sinterklaasviering
Groepsviering groep 5B
Groepsviering groep 1-2A
First Lego League regiofinale dolfijnengroep
Kerstviering 17:15-18:45 uur
School uit om 12:30 uur
Kerstvakantie
Leerlingen vrij
Inloopochtend nieuwe school Reigerlaan
voor alle leerlingen en ouders van 10:00
tot 12:00 uur
Eerste schooldag aan de Reigerlaan

BOUWACTIVITEITEN
In het extra Reigerbulletin van afgelopen week heeft u gelezen dat wij in de
kerstvakantie verhuizen naar de Reigerlaan. Op Woensdag 11 januari kunt u tussen
10:00 en 12:00 uur, samen met uw kind(eren), een kijkje komen nemen op onze
nieuwe school. Op donderdag 12 januari 2017 start de eerste schooldag aan de
Reigerlaan.
Vrijdag 23 december 2016 vertrekken onze leerlingen voor de laatste keer met de bus
vanaf de Tenierslaan. Wij vragen u ons dan uit te komen zwaaien.

OUDERBIJDRAGE 2016-2017
Van de ouders wordt voor elk kind dat onze school bezoekt een financiële bijdrage
gevraagd. Voor dit schooljaar is deze ouderbijdrage vastgesteld op €25 per kind, in
overleg met de medezeggenschapsraad. Informatie vindt u in de algemene
boekenkast van ons ouderportaal. Wij verzoeken u deze bijdrage voor vrijdag 9
december 2016 aan ons over te maken.

SINTERKLAAS OP DE HUMPERDINCKLAAN
Sinterklaas is weer in Nederland! Zowel thuis als op school een drukke en
gezellige tijd. De school is versierd en onze leerlingen werken in de groepen aan dit
thema. Dinsdag 22 november hebben we onze schoenen in de klas gezet en onze

jongste leerlingen leven mee met het Sinterklaasjournaal. Wat is het weer spannend!
De groepen 5 t/m 8 maken dit jaar weer mooie surprises voor elkaar.
Dat Sint op maandag 5 december bij ons op bezoek komt is zeker. Hoe hij aan zal
komen…? Misschien weer met de bus, voor de laatste keer?
Wij verheugen ons op het bezoek van Sint en zijn pieten en gaan er met de kinderen
een fijne dag van maken. We wensen u thuis ook een mooi Sinterklaasfeest toe.

KERSTVIERING OP DE HUMPERDINCKLAAN
De kerstviering op woensdag 21 december vindt plaats van 17:15 tot 18:45 uur. Meer
informatie ontvangt u via ons ouderportaal.

AFSCHEID MENEER HANS
Meneer Hans gaat met pensioen. Hij neemt afscheid van de leerlingen in groep 5 op
dinsdag 20 december. Wij willen hem enorm bedanken voor zijn inzet en
enthousiasme als meester op onze school. Wij hopen van harte dat Hans, samen met
zijn vrouw en kleinkinderen, heerlijk geniet van zijn welverdiende pensioentijd.

SOCIALE VAARDIGHEDEN OP SCHOOL
Als school vinden wij de sociaal emotionele ontwikkeling net zo belangrijk als de
cognitieve ontwikkeling. Een kind komt immers pas tot leren, als het goed in zijn vel
zit. Graag zetten wij voor u op een rijtje hoe wij hier op school mee omgaan.
Vorige week hadden we op school de jaarlijkse “week van respect”. Voorafgaand aan
deze week zijn de pestvragenlijst (groep 4 t/m 8) en het sociogram afgenomen in de
groepen.
Met het sociogram meten we de sociale verhoudingen in de groep. De leerlingen
beantwoorden vier vragen:
 Met wie werk je graag?


Met wie werk je niet graag?



Met wie speel je graag?



Met wie speel je niet graag?

In de pestvragenlijst (in groep 4 t/m 8) geven kinderen het pestgedrag van hen zelf of
klasgenoten aan. Daarnaast geven zij aan of zij zelf gepest worden en of er andere
leerlingen gepest worden.
Indien er bijzonderheden uit beide vragenlijsten komen. Wordt u door de leerkracht
op de hoogte gebracht tijdens het komende oudergesprek.

In de “week van respect” wordt er dagelijks extra aandacht besteed aan sociale
vaardigheden. Per groep wordt hier een verschillende methode gebruikt, die aansluit
bij de belevingswereld van de leerlingen:
 De groepen 1 t/m 3 werken met de methode “Rikki”. Deze methode is
gebaseerd op de prentenboeken van “Riki”. De lessen richten zich op sociale
vaardigheden.


De groepen 4 werken met het prentenboek “Het vuurspuwend monstertje”.
Hierbij horen ook methodelessen voor sociale vaardigheden.



In de bovenbouw werken ze met diverse materialen als; sociale
vaardigheidsspellen, dvd’s, rollenspellen, casussen en quizzen.

Vanaf het begin van het schooljaar werken alle groepen op coöperatieve wijze aan een
goede groepsdynamiek en klassenklimaat. Dit gebeurt door middel van diverse
spelvormen, waarbij de leerlingen met elkaar moeten samenwerken. Daarbij leren de
leerlingen elkaar op een andere manier kennen, waardoor meer wederzijds respect
ontstaat. De methode die we hiervoor gebruiken zijn Teambouwers en
Klassenbouwers.
De huidige methode voor sociale vaardigheden Leefstijl is verouderd en aan
vervanging toe. De school oriënteert zich momenteel op een nieuwe methode die
aansluit bij onze visie.
Mocht u zich zorgen maken om de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Kunt
u contact opnemen met de groepsleerkracht. Deze zal samen met de intern begeleider
bekijken of uw kind hierin ondersteuning kan krijgen op school.

FIRST LEGO LEAGUE REGIOFINALE
Op 17 december 2017 neemt onze dolfijnengroep uit de groepen 6-7-8 deel aan de
First Lego League. Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen.

In de Dolfijnengroep (6-7-8) zijn we bezig met de voorbereidingen voor de ‘First Lego
League’. De wedstrijd is op zaterdag 17 december, de hele dag door. Vanaf kwart
over 10 is het open voor publiek, dan begint de wedstrijd! De First Lego League is in
het gebouw van Fontys (R5). Voor wie nog niet weet wat de First Lego League is: de
First Lego League is een wedstrijd waarin teams tegen elkaar strijden door middel van
een robot die verschillende missies uit moet voeren. Dit jaar is het thema dieren. Ook
moet je een dier kiezen en een oplossing voor een bestaand probleem bedenken waar
dat dier mee te maken heeft. Die oplossing moet je dan tijdens de wedstrijd
presenteren.
Wat we hebben gedaan:
-In het begin hebben we een dierenboek gemaakt. Toen heeft iedereen een bladzijde
over een dier gemaakt.
-Toen hebben we een dier gekozen. Het is de orang-oetan geworden.
-Onze volgende stap was dat een stuk of 3 of 4 kinderen goed leerden programmeren.
De bedoeling daarvan was dat zij het de andere weer konden leren.
-Vervolgens hebben we een probleem bedacht waar de orang-oetan mee te maken
heeft. Het probleem wat we hebben gekozen is: ‘Bosbranden en ontbossing’.
- Laatst hebben we een team gekozen, want we zijn met 23. Er mogen er helaas maar
10 in het team.
-Nu zijn we bezig met een oplossing bedenken voor het probleem. En we zijn bezig
met het programmeren van de missies.
-Zaterdag 17 december is de wedstrijd op de Fontys, gebouw R5 .

Wij hebben er heel veel zin in!!!!! Komt u ook kijken met uw kind?
Groetjes, Emma en Evelijn

START DOLFIJNEN GROEPEN 3-4-5
In de schoolgids is te lezen dat SALTOschool Reigerlaan als visie heeft beschreven dat
de ontwikkeling van een kind centraal staat; ‘een kind komt naar school om te leren’.
Soms biedt de basisstof onvoldoende mogelijkheden om tot leren te komen en zijn
aanpassingen in de lesstof nodig. Zo kan de lesstof van rekenen en taal compact
worden aangeboden en aangevuld worden met verrijkende opdrachten. Voor een
groep leerlingen zijn ook deze aanpassingen onvoldoende om écht tot ontwikkeling te
komen.
Vorig schooljaar zijn we na de herfstvakantie gestart met een ‘pilot plusklas’ voor
leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Dit schooljaar hebben we dat verder
geïmplementeerd. Gelijktijdig zijn we gestart met een dolfijnenaanbod in de

kleuterbouw. En sinds vorige week dinsdag, 22 november, draait er ook een
dolfijnengroep voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5.
Esther van Eeten werkt elke dinsdag met de dolfijnengroepen.

JUF JOJANNEKE
Juf Jojanneke is op 29 oktober bevallen van een dochter Enna. Moeder en kind maken
het goed. Wij wensen haar, samen met haar gezin, veel geluk.
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