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activiteit
Opening SPIL-centrum Reigerlaan en
start reünie basisschool Reigerlaan
Reünie basisschool Reigerlaan
Projectweek ‘De toekomst’
Schoolfotograaf (o.v.b.)
13.00 uur Informatiemiddag nieuwe
ouders
2e paasdag. Alle leerlingen vrij
CITO- eindtoets groep 8
Koningsspelen

REÜNIE BASISSCHOOL REIGERLAAN EINDHOVEN
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 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.

SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2017-2018
Herfstvakantie
kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Lesvrije week (leerlingen vrij)
Zomervakantie

16-10-2017
25-12-2017
12-02-2018
02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018
21-05-2018
11-06-2018
09-07-2018

t/m 20-10-2017
t/m 05-01-2018
t/m 16-02-2018

t/m 11-05-2018
t/m 15-06-2018
t/m 18-08-2018

AFSPRAKEN EN LOGISTIEK SPIL – CENTRUM REIGERLAAN
Bijna…is de speelplaats klaar!
De laatste tegels worden gelegd en het zand onder het klim- en klauterrek wordt
vervangen door boomschors. Tot slot gaan we volgende week genieten van een
stralende lente vol beplanting in de schooltuin.
Natuurlijk hebben bomen, planten en struiken naast zand, water en lucht ook tijd
nodig. Daarom is er houten hekwerk geplaatst om de nieuwe aanplant ruimte te
geven om te groeien.
Samen met de leerkrachten en leerlingen hebben we afspraken gemaakt waar we
veilig mogen spelen. Vanaf maandag zijn ook de poorten rondom het plein geplaatst,
waardoor we ook afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de logistiek.
Hieronder staan de afspraken en openingstijden van de school en de logistiek van de
diverse Spil partners. Wij verzoeken iedereen met klem, in het belang van de
veiligheid van alle kinderen deze afspraken te respecteren.
Dit betekent dat het schoolplein niet na schooltijd door anderen dan SPIL Korein
gebruikt kan worden. Daarbij verwijzen we ook naar de aangebrachte ‘verboden
toegang’ bordjes aan de hekken.
Toegang SPIL-centrum Reigerlaan
Vanaf 7:30 uur
Ingang school/Korein via deur Fazantlaan met intercom deurbel
keuzemenu
08:20 uur Groepen 1-2 inloop
08:25 uur Binnenbel en schoolbel waarbij de groepen 3 t/m 8 naar binnen
komen
8:30 uur
De lessen beginnen:
Alle deuren en poorten van SPIL gaan dicht. Er is alleen toegang
via de poort van de Fazantlaan met de intercom deurbel aldaar
(school en ophalen Korein) of via de poort Reigerlaan met de
voordeur en bel aldaar.
14:30 uur School is uit: alle poorten zijn open.
15:00 uur De poorten aan de Fazantlaan en Reigerlaan blijven open en
toegang gaat via de intercom.
Tussen 19:00 en 7:00 uur zijn alle poorten en deuren van het SPIL-centrum gesloten.

Logistiek SPIL-centrum Reigerlaan
Voetgangers
Gebruiken de toegangspoorten aan de Eksterlaan of de hoofdpoort
aan de Fazantlaan (op de hoek Eksterlaan).
Fietsers
Gebruiken de poort Fazantlaan bij de fietsenstalling.
Autoverkeer
Gebruikt de Reigerlaan en zet leerlingen af bij de ‘zoef en zoen’.
Deze leerlingen komen via de Reigerlaan poort op de speelplaats.

GEZONDE SCHOOL
Saltoschool Reigerlaan is gezond!
We hebben verschillende reacties mogen ontvangen van ouders. Veel positieve, maar
ook kritische. Waarvoor dank.
Wij hebben als school het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde
School laten wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties,
minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat voeding en
beweging. Het gaat hier vooral om de bewustwording van gezonde voeding en
beweging.
Binnenkort hangt er op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan
iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u
meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
DYNAMO DANSLES GROEP 7
Wij hebben met de groepen 7 dansles gehad van
Dynamo. De lessen heten “ Voel de beat’’.
Deze lessen krijgen we van Nina en Ying. We
krijgen 6 weken lang lessen van Nina en Ying.
En in de laatste week moeten we met alle
bewegingen die we hebben opgenomen uit de
lessen een battle tegen elkaar gaan doen. In de
eerste les kregen we een soort geschiedenis les
van muziek, en gaven ze allemaal informatie
over de muziekwereld. Daarna zijn we pas echt
begonnen met dansen. We hebben een les gehad waarin we drie verschillende
dansstijlen kregen: namelijk Hip Hop, Popping en House Dance.
We hebben van elke choreografie een klein stukje gedaan. Toen mochten we kiezen
uit de dansstijlen. We hebben daarvan Hip Hop en House Dance uitgekozen. Nu zijn
we bezig met de Choreografie goed in ons op te nemen. We zijn hard bezig met
dansen en oefenen maar door en door. We mogen voordat we de battle gaan dansen
zelf ook nog wat danspasjes bij de choreografie bedenken en dan gaan we er tegen
aan! `
Loeki en Mats uit groep 7!
ALGEMENE HERINNERING BETALINGEN
Denkt u aan de bijdragen dit schooljaar voor ouderbijdragen en de schoolreis of het
schoolkamp van uw kind(eren). Meer informatie hierover vindt u in de boekenkast op
ons ouderportaal. Hartelijk dank voor de betalingen die we reeds eerder ontvingen.

PROJECTWEEK 2017 THEMA ‘DE TOEKOMST’
In de week van 3 tot en met 7 april werken we samen aan de jaarlijkse projectweek.
Het thema ‘DE TOEKOMST’ is door de leerlingen gekozen. In de projectweek wordt er
aan dit thema ,vakoverstijgend, gewerkt door alle groepen van school. De groepen 12, 3-4, 5-6 en 7-8 werken elke dag samen aan een sub-thema na de kleine pauze,
dus vanaf 10.30 uur. We organiseren in die week ook twee creamiddagen. We
nodigen ook graag gastsprekers uit. Wie kent er mensen, of kan zelf iets
vertellen/laten zien over dit thema? Wij denken bijvoorbeeld aan mensen die op de
Design-Academy werken of ontwerper zijn. Wellicht zijn er ook koks, muzikanten e.d.
die ideeën hebben over hoe hun vak/product er in de toekomst uit gaat zien. Voor de
creamiddagen vragen we ouderhulp op dinsdag 4 en donderdag 6 april, dus kijk alvast
in de agenda of je hierbij kunt helpen. Na de vakantie volgt op ouderportaal de nodige
informatie, tip: kijk regelmatig op het ouderportaal. Wij hopen op een inspirerende,
leerzame en innovatieve projectweek.
Voor het aanmelden van gastsprekers kunt u mailen naar: projectweek@bsreigerlaan.nl
De projectweekcommissie

CRUIJFFCOURT
Afgelopen woensdag hebben we met drie meidenteams deelgenomen aan het
Cruijffcourttoernooi. Het was een hele leuke middag waarbij de meiden niet alleen
mochten voetballen, maar ook mochten deelnemen aan een heuse stormbaan van de
landmacht, schminken, hooghouden en een respectquiz. De meiden van groep 8b
haalden zelfs de finale, waarin ze de meiden van de evangelische basisschool met 3-0
wisten te verslaan. Hierdoor mogen de dames van 8b op 17 mei zelfs deelnemen aan
de stadsfinale.

Woensdag 22 maart hebben wij (groep 8) meegedaan aan het Cruyffcourttoernooi
6vs6. We zijn die dag kampioen geworden. We hebben alles gewonnen en 1 wedstrijd
gelijk gespeeld. Iedereen vierde feest toen we in de finale wonnen. Ons volgende
toernooi is op 17 mei. We gaan ons best doen! Kom allemaal kijken!
Nienke en Lidewy groep 8B

REKENDAG
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van onze school weer met veel
enthousiasme deelgenomen aan de grote rekendag. De groepen 1 tot en met 4 gingen
aan de slag met getallen en speelse meetactiviteiten. Er werd veel gespeeld en
bewogen. Zo moesten ze in groep 1 en 2 een rivier oversteken met behulp van
kranten, en gingen ze meten met natuurlijke maten, zoals bijvoorbeeld een voet of
een hand.
In de groepen 5 tot en met 8 ontwierpen de kinderen vakantiehuisjes, waarbij
rekening gehouden moest met de maten en oppervlakte van het huisje, maar ook
leerden de kinderen omgaan met schaalverdeling. Hieronder een kleine
sfeerimpressie:

Zowel de kinderen als de ouders en leerkrachten waren erg enthousiast. Laten we
hopen dat de rekendag volgend jaar weer een vervolg krijgt.
Op woensdag 22 maart was de nationale rekendag. Ook de Reigerlaan deed weer
mee. Iedere klas begon met kijken naar een introductie filmpje. Alleen liep die een
beetje vast, dat was wel jammer. Toen begonnen we met bouwen van een
vakantiepark. Groep 6 en 5 maakten een bungalow, en groep 3 en 4 moesten iets
doen met huisnummers. En groep 7 en 8 moesten dus een vakantiepark ontwerpen.
Het was heel leuk en leerzaam. We moesten werken met schaal. Daarmee moesten
we een bungalow gaan ontwerpen met een schaal van 1:50. De bungalow moest
gelijkvloers zijn en toch niet groter zijn dan 100 vierkante meter. Toen moesten we
een heel groot park maken op een A1 papier. Later moesten we het nog presenteren
en er zaten hele goede parken tussen.
Groep 5 en 6 waren buiten geweest en hebben toen een bungalow gekrijt. Ook zij
moesten werken met schaal. Groep 3 en 4 moesten dus iets doen met huisnummers
die even en oneven waren.
Er was ook nog een filmpje die op internet stond, maar die was een beetje saai.
Het was een hele leuke dag!
Door Emma van Dongen, groep 8A.
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