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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Vrijdag 21 april
Maandag 8 mei
Maandag 8 t/m vrijdag 13 mei
Vrijdag 12 mei
Dinsdag 16 mei t/m vrijdag 19 mei
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei
Woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni
Maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni

activiteit
Koningsspelen
weer naar school
Schoolkamp Giethoorn groepen 8
Groepsviering groep 1-2C
Schoolkamp Bladel groepen 7
Hemelvaartweekend – leerlingen vrij
Schoolkamp Waalre groepen 6
Leerlingen lesvrije week

SCHOOLREIS/SCHOOLKAMP 2016-2017
Direct na de meivakantie start de periode van schoolkampen en schoolreizen. U
betaalt als ouder een jaarlijkse bijdrage hiervoor. We ontvangen graag alle inkomsten
hiervoor uiterlijk 7 mei 2017. Meer informatie hierover vindt u in de boekenkast op
ons ouderportaal.
Hartelijk dank voor de betalingen die we reeds eerder ontvingen.

HERINNERING OUDERBIJDRAGE 2016-2017
Denkt u ook aan de bijdrage dit schooljaar voor ouderbijdragen van uw kind(eren).
Ook deze informatie staat in de boekenkast op ons ouderportaal. Ook hiervoor geldt:
hartelijk dank voor de betalingen die we reeds eerder ontvingen.
SPIL-CENTRUM REIGERLAAN SPEELPLAATS NIET OPENBAAR
Zoals u weet is op vrijdag 31 maart de officiële opening van ons schoolgebouw
verricht door wethouder Visscher. Een gebouw waar we meer dan trots op zijn en
waarin we met respect om willen gaan met elkaar.
In het Reigerbulletin van 24 maart verwees ik naar de logistieke afwikkelingen in en
om ons gebouw in het belang van veiligheid voor al onze kinderen.
Daarin stonden ook afspraken rondom het gebruik van de speelplaats. Een aantal van
u heeft mij daarna benaderd met de vraag waarom kinderen niet na schooltijd op het
schoolplein kunnen en mogen spelen.
Tijdens de openingstijden van het SPIL-centrum kan SPIL- partner Korein alleen
gebruik maken van het speelterrein voor de kinderen die bij hun op de BSO zitten. In
het begin konden ook andere kinderen op het plein spelen, maar dit leidde tot
onnodige onveilige situaties van de BSO kinderen. Vele kinderen die geen gebruik
maakten van de BSO waren niet aanspreekbaar op hun gedrag en de wijze waarop ze

met ballen en speeltoestellen omgingen. Op dit moment hebben we helaas meer dan
duizenden euro’s schade die we niet kunnen verklaren en niet op de verzekeraar
kunnen verhalen. Erg jammer omdat dit ten koste gaat van de schoolexploitatie, waar
we andere mooie dingen mee hadden kunnen doen.
Op de vraag van ouders waarom dan niet na sluiting van het SPIL-centrum gebruik
kan worden gemaakt van het gebouw kan ik alleen maar aangeven dat het schoolplein
na sluitingstijd nooit vrij toegankelijk is geweest. Gezien de eerder genoemde
kostenpost is dit wat ons betreft ook onwenselijk, daarbij komt dat er op geen enkele
wijze toezicht kan worden gehouden. Voor ons een absoluut niet wenselijke situatie.
Ik hoop op uw begrip.
KONINGSDAG
Vandaag stonden de Koningsspelen op het programma. Vanochtend dansten alle
leerlingen de sterren van de hemel met het openingslied ‘Okido’. Daarna genoten we
van een heerlijk en gezond ontbijt in de groepen. Vanmiddag verzorgden de leerlingen
van groep 7 en 8 de Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 6. Wat zijn we trots op
onze oudste leerlingen om te zien hoe zorgvuldig en enthousiast zij dat tot uitvoering
brachten! En hoe lang uw kind aan een spijkerbroek kan hangen of kan
spijkerpoepen…..dat kan hij/zij u na vanmiddag zelf vertellen!
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