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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
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
Dinsdag 24 januari 2017

activiteit
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
19.45 uur–22.00 ouderavond met
nieuwjaarsborrel voor alle ouders

BOUWACTIVITEITEN
Op het moment dat we dit reigerbulletin voor u aan het schrijven zijn, wordt er hard
gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten voor onze verhuizing naar de
Reigerlaan. Hier op de Humperdincklaan stapelen de kratten en dozen zich op. Nog
even en alles kan de vrachtwagen in. Evenals de vorige keer gaat Versfelt ons
verhuizen. Dat gaan ze doen op 2 en 3 januari, net na de start van het nieuwe jaar.
Een mooier begin van 2017 kunnen we ons niet wensen!
We starten met een compleet nieuwe school en nieuw meubilair. Wat is dat toch
fantastisch om dat mee te mogen maken. We verkopen onze oude inrichting op de
Humperdincklaan. Mocht u interesse hebben in meubilair van onze groepen, kunt u
een kijkje komen nemen op de Humperdincklaan en inschrijven op vrijdag 13 januari
2017 van 13:00 tot 15:00 uur.
Een leerlingenset (tafel en stoel) kost €5. Een kast start vanaf €5. Graag met gepast
geld betalen. U kunt het direct meenemen of op woensdagmiddag 18 januari 2017
van 13:00-16:00 uur.

SPIL REIGERLAAN – WELKOM KOREIN
Graag willen we onze SPILpartner Korein hartelijk welkom heten. Ook voor hen veel
succes met de verhuizing. Samen met de BSO en peuterspeelzaal vormen we samen
SPIL Reigerlaan.

CONTINUROOSTER REIGERLAAN - SCHOOLTIJDEN
Met ingang van dit schooljaar werken we met een continurooster. Dat betekent dat we
geen Tussen Schoolse Opvang (TSO) meer hebben en dat ALLE leerlingen verplicht
overblijven op school. Voor locatie Reigerlaan houdt dit ook in dat ALLE leerlingen in
de middagpauze op school blijven. We hebben een lunchpauze van 45 minuten,
waarin de leerlingen lunchen en spelen/bewegen. Dit is een schoolactiviteit, waarbij
wij als school de verantwoordelijkheid hebben. Daarbij worden we ondersteund door
vrijwilligers.
De schooltijden aan de Reigerlaan blijven hetzelfde. Dat betekent:
Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8:30 – 14:30 uur
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur
Voor de groepen 1-2 is er een inloop vanaf 8:20 uur.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat de schoolbel om 8:25 uur, zodat de lessen om 8.30 uur
starten.

LAATSTE KEER BUSVERVOER
Met de verhuizing komt ook een eind aan het dagelijks busvervoer. Vandaag gingen
onze leerlingen en leerkrachten voor de laatste keer met de bus naar school.
Vanochtend werden we uitgezwaaid door veel ouders met lintjes. Het was een
feestelijke gebeurtenis. Op school ontvingen we een taart voor het team ter ere van
de laatste busrit. We bedanken de BBA en overige busmaatschappijen voor het
dagelijks vervoer van onze leerlingen.

SINTERKLAASFEEST OP DE HUMPERDINCKLAAN
Op maandag 5 december bracht Sinterklaas een bezoek aan onze school. Hij mocht,
net als vorig jaar, met bus 1 meerijden. Zijn pieten vergezelden hem naar de
Humperdincklaan. Sinterklaas bracht een bezoek aan alle onderbouwgroepen. Veel
leerlingen hielden zijn staf vast, lieten kunsten zien en zongen samen liedjes voor

Sinterklaas. In de bovenbouwgroepen maakten alle leerlingen prachtige surprises
voor elkaar en kwam Sint die dag nog even kort ‘gedag’ zeggen. Na zo’n mooie
feestdag op school gingen onze jongste leerlingen dat ook moe en tevreden naar huis.

KERSTVIERING OP DE HUMPERDINCKLAAN
Op woensdagavond 21 december vond het kerstdiner in de groepen plaats. Wat waren
er heerlijke gerechten door leerlingen en ouders gemaakt. Onze leerlingen zagen er
feestelijk uit en genoten van een geweldig diner, bediend door vele vaders van de
school. Ook zij zagen er prachtig uit, strak in pak. We werden zelfs verrast door de
kerstman. Dank je wel voor je bezoek!

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

JUF BABBE MET VERLOF
Vanaf week 3 gaat juf Babbe van groep 1-2A met verlof tot het eind van dit
schooljaar. Zij gaat, samen met haar gezin, een reis maken naar Nicaragua, waar
haar schoonfamilie woont. Wij wensen haar een inspirerende tijd en een fijn weerzien
van familie en vrienden aldaar. De ouders van groep 1-2A zijn via het ouderportaal
geïnformeerd over de vervanging.

FIRST LEGO LEAGUE REGIOFINALE

Wat is de First Lego League?
De First lego league is een wedstrijd voor robots. Je moet dan bepaalde missies
uitvoeren die missies moet je programmeren. Ook heb je een project, dan ontdek je
een probleem en daarvoor moet je een oplossing vinden. Ons project ging over de
orang-oetan. Het probleem daarbij was de ontbossing van zijn leefgebied. Dit
verdwijnt doordat het wordt gekapt om palmolieplantages te planten. Deze plantages
zijn even groot als de provincie Brabant, er verdwijnen 52.000 voetbalvelden aan bos
per dag. En het ergste is: palmolie zit in bijna alles! Als je gaat kijken naar alles wat
op tafel staat, zie je dat in bijna alles palmolie zit. Helaas is het ons niet gelukt om
hier een goede oplossing voor te bedenken.
Hoe was het op de First Lego League?
Wij hebben een erg leuke dag gehad! Er waren verschillende dingen te doen. Je kon
pacman spelen met je voeten. Ook waren er echte robots die op jou reageerden. Er
was ook een Mad Science plek waar je met statische elektriciteit kon spelen, en slijm
kon maken. Het was ook heel leuk dat de hele dolfijnengroep even kwam kijken. In de
eerste twee rondes hadden we 9 punten gehaald en in de 3e ronde 36 punten. Helaas
hebben we geen beker gewonnen. Maar we hebben een superdag gehad en hebben
allemaal een medaille gekregen!
Van de leerlingen van De Dolfijnengroep

Tot 11 januari 2017 tussen 10:00 en 12:00 uur aan onze nieuwe Reigerlaan!
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