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SPILcentrum REIGERLAAN
Vandaag; vrijdag 3 februari zijn we alweer 18 dagen aan het spelen en werken in
Spilcentrum Reigerlaan. We hebben genoten van de inloopochtend , woensdag 11
februari en wat was het mooi om elkaar na de kerstvakantie weer terug te zien op de
Reigerlaan.
We genieten nog steeds samen met de leerlingen van het inspirerende gebouw.
Op dinsdag 24 januari hebben we alle collegae van de SALTO scholen mogen
ontvangen voor de traditionele Nieuwjaars bijeenkomst. ’s Avonds hebben we de
eerste ouderavond gehad waarbij we samen met de MR. en de aanwezige ouders
hebben genoten van het gebouw en kennis hebben genomen van het werken met
digiborden/laptops in de groepen. Ook was er een workshop met als thema ; De
gezonde school.
Kortom we hebben al een mooie feestelijke start gemaakt.
Dat niet alles al helemaal klaar is ziet u natuurlijk ook, zo werken we nog hard aan de
open ruimtes rondom de school zoals de speelplaats en ook binnen in het gebouw
worden de laatste werkzaamheden verricht.

VOEDINGSBELEID
Vanaf januari 2017 is er een voedingsbeleid op onze school. Dit beleid is te lezen op
onze website www.bs-reigerlaan.nl onder het kopje protocollen. Wij hebben dit
voedingsbeleid geschreven, omdat een gezonde leefstijl bijdraagt aan de ontwikkeling
van ieder kind. Wij voeren als school actief beleid rond gezonde voeding en beweging.

Dit houdt in dat wij als school afspraken maken en adviezen geven om gezond eten te
bevorderen. Het is belangrijk dat kinderen, team en ouders achter het beleid staan en
er dus ook naar handelen door actief samen te werken.

REÜNIE BASISSCHOOL REIGERLAAN EINDHOVEN
Op vrijdag 31 maart vieren we de opening van ons nieuwe schoolgebouw. Ter
gelegenheid hiervan en van het honderdjarig bestaan combineren we dit met een
reünie van basisschool Reigerlaan Eindhoven. Dat doen we op vrijdag 31 maart
2017 voor de uitstroomjaren t/m 1960 en zaterdag 1 april 2017 vanaf uitstroomjaar
1961 tot 2015. Daarbij zijn alle oud-leerlingen en oud-collega’s welkom. Aanmelden
kan via reunie@bs-reigerlaan.nl tot vrijdag 17 februari 2017 onder vermelding van
uw uitstroomjaar. Vermeld bij de aanmelding uw naam (en eventuele
meisjesnaam), geboortedatum en het schooljaar waarin u in groep 8 of de zesde klas
zat. U ontvangt dan meer informatie.

CARNAVAL OP DE REIGERLAAN
Vrijdag 24 februari:
Op vrijdag 24 februari wordt de school omgetoverd tot
“carnavalspaleis Reigerlaan”. We vieren dan het jaarlijks
carnavalsfeest. Het thema van dit jaar
is: ”Mijn held”.
Het lijkt ons leuk als op die dag behalve het onderwijsteam, ook de kinderen en
(hulp)ouders verkleed gaan binnen dit thema. Gewoon iets anders aantrekken mag
natuurlijk ook, als het maar carnavalesk is.
De school start die dag regulier om 8.30 uur. Let op: de schooldag eindigt om 12.30
uur. De kinderen zijn de vrijdagmiddag lekker vrij. Een klein gezond tussendoortje
voor tijdens de ochtendschooltijd wordt verzorgd door de commissie.
Hoe ziet het programma van deze dag eruit?
8.30 u: Verzamelen in de eigen klas
8.45 u: Opening op de speelplaats:
- Bekendmaking raad van elf en Prinsenpaar 2017
- Sleuteloverdracht
- Presentatie van de leerkrachten die hun outfit showen en een polonaise op het
schoolplein inzetten
(Bij minder goed weer, vieren we dit in onze nieuwe aula)
9.30 u: Programma in de eigen groep met reguliere ochtendpauze
- Kinderen showen in de eigen groep
uiteraard hun carnavalsoutfit.
- Circuit met verschillende activiteiten (onderbouw)
10.30 u: Interactieve quiz voor de groepen 3 t/m 8
- - Grote carnavalsquiz per groep op onze nieuwe laptops en digibord
11.00 u: Circuit
- Circuit met verschillende activiteiten
(gezamenlijk met de groepen 1-2, 3-4-5, 6-7-8)

12.15u: Afsluiting in de groepen
12.10 u: Afsluiting in de klas,
- Slotwoord prinsenpaar
- Carnavalslied
12.30 u: School uit , start van de carnavalsvakantie
U kunt als ouders komen kijken tijdens de opening en/of afsluiting van deze
feestelijke dag.
Wat mogen kinderen niet meenemen ?
- schiettuig (geweren, pijl en boog, e.d.)
- spuitbussen met schmink
- spuitbussen met spray
- confetti
We wensen alle kinderen een heel leuk en gezellig carnavalsfeest toe !
De carnavalscommissie.

CARNAVALSLIED VAN SCHOOL …..
Onze school heeft al enkele jaren een eigen carnavalslied dat tijdens het
carnavalsfeest uiteraard volop gezongen wordt:
CARNAVAL IN LAMPEGAT !
U kunt dit lied beluisteren via de website van de school: www.bs-reigerlaan.nl. Daar
vindt u ook de tekst van dit lied, zodat u thuis samen met uw kind kunt oefenen.
KOM EENS KIJKEN BIJ ONS !
Dit is een feestelijk lied dat niet alleen met carnaval kan gezongen worden, maar ook
door het jaar bij andere feestelijke gelegenheden.
Thuis deze liedjes dus oefenen, zodat uw kind de liedjes komende week voluit kan
meezingen in onze aula.

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek op school is op zoek naar U!
Op onze school is een schoolbibliotheek aanwezig. Er wordt samen gewerkt met een
mediacoach, Fons Steggerink, die ondersteuning biedt aan de school vanuit de
bibliotheek van Eindhoven. Daarnaast zijn er drie leescoördinatoren op school, juf
Babbe, juf Linda en juf Nicky.
Drie keer in de week is de bibliotheek op school open. Op dinsdagmorgen,
woensdagmorgen en op vrijdagmorgen. Alle dagen van 08.30-11.30 uur. Ieder kind
van onze school bezoekt een keer in de week de bibliotheek. De kinderen krijgen de
gelegenheid om een boek uit te zoeken, afhankelijk van het feit in welke groep zij
zitten is dit 1 boek of 3 boeken.

De bibliotheek wordt volledig gerund door een groep van 14 actieve vrijwilligers. Zij
draaien wekelijks de bibliotheekdiensten. Echter, dit team kan nog steeds
ondersteuning gebruiken.
Een biebdienst is altijd een ochtend van 08.30-11.30 uur. Je leent de boeken uit aan
de kinderen en je ruimt de boeken op. Verder help je de kinderen bij het zoeken naar
boeken. Het systeem van uitlenen en innemen is volledig geautomatiseerd. Op een
ochtend krijg je verschillende groepen te zien. De groepsleerkracht is ook altijd
aanwezig als de groepen boeken komen lenen en draagt actief bij.
De biebdiensten zijn verwerkt in een online systeem dus intekenen is makkelijk en de
biebdiensten kunnen ook ver vooruit door jezelf worden ingepland. Het betekent
trouwens uiteraard niet dat je wekelijks een biebdienst moet draaien. Zelfs al kun je
maar een ochtend per maand dan zijn we met jouw inzet geholpen. Op dit moment
zijn we vooral op zoek naar ouders die op DINSDAG en VRIJDAG kunnen helpen. Voor
de woensdag hebben wij op dit moment genoeg ouders.
Mocht je interesse hebben of bijvoorbeeld eens een keer mee willen kijken om te zien
hoe zo’n biebdienst in zijn werk gaat, hoor ik dat graag van je.
Je kunt contact opnemen met Patries Boon, ouderhulp bibliotheek.
patries.boon@gmail.com

HET FIETSENPLAN
Op de Reigerlaanlocatie zijn afspraken over het wel/niet met de fiets naar school
komen. Hieronder zetten we het nog eens op een rijtje voor u:
Het gebied waarbinnen kinderen te voet naar school komen is vanaf
beide zijden van de volgende straten: Tongelresestraat/ Zandstraat/ Fuutlaan/
Merellaan/ Parklaan/ Nachtegaallaan/Patrijsstraat/ Dommelhoefstraat/ Lakerstraat/
Picushof. Het gebied buiten de arcering is voor leerlingen die met de fiets naar school
mogen komen. Vanaf maandag a.s. stallen we de fietsen binnen het schoolplein op de
vakken aan de zijde van de Fazantlaan, voor de groepen 4 (en indien nodig de
gymzaal). De plattegrond van het gebied in beeld: 







ACTIVITEITEN BROEINEST
Vanaf zaterdag 4 februari biedt het Broeinest weer enkele activiteiten aan.
Zij bieden de volgende 4 categorieën aan:
1. Muziek voor ouder en kind: voor kinderen van 1 t/m 3 jaar vergezeld door
één of meer (groot-) ouders. Samen met ouders en kinderen wordt met
muziekinstrumenten muziek gemaakt en worden er liedjes gezongen.
Daarnaast komen ook diverse geluids- en bewegingspelletjes aan bod. Het is
niet alleen erg leuk, het bevordert ook de motorische ontwikkeling en de
taalontwikkeling van de kinderen (én ouders, indien er sprake is van
anderstaligen). Iedere zaterdag van 9.00 tot 9.45 uur.
2. Muziek en beweging: voor peuters en kleuters van 4 t/m 6 jaar. Samen
zingen, muziek maken en ritmespelletjes doen, muziekinstrumenten bespelen,
dansen en vooral veel plezier maken. Iedere zaterdag van 10.00 tot 10.45 uur.
3. Muziek op maat: vanaf 14 jaar voor jongvolwassenen met een beperking
(autisme, verstandelijke, lichamelijke, visuele beperking). Voor deze jongeren
is het vaak lastig om aansluiting te vinden bij een “reguliere” groep. Samen
met de groep wordt gekeken wat de jongeren precies willen en hoe zij zich via
muziek kunnen uiten. Plezier hebben met elkaar speelt hierbij een centrale rol.
Iedere zaterdag van 11.00 tot 11.45 uur.
4. Kinderzanggroep: voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. Samen zingen,
meerstemmig leren zingen, zingen in verschillende stijlen en talen, leren
improviseren en zelf liedjes maken. Kinderen ontdekken hun eigen stem en
krijgen de ruimte om hun creativiteit verder te ontwikkelen. Iedere zaterdag
van 12.00 tot 12.45 uur.

12 lessen in een blok, kosten 3,00 euro per les (mocht dit een probleem zijn,
lossen we dit op, alle kinderen uit Lakerlopen moeten kunnen meedoen).
Vanaf zaterdag 4 februari, de eerste les is een proefles.
Aanmelden: tannekevanderheyden@chello.nl / 06 23 65 25 61
www.tannekevanderheyden.nl
De muzieklessen vinden plaats in Broeinest, Tenierslaan 11 (bij de Praxis).
Harry Vlemmix
Funda Yalcinkaya
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