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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum
Maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni
Donderdag 15 juni
Vrijdag 16 juni
Dinsdag 20 juni
Vrijdag 23 juni
Maandag 26 juni
Dinsdag 27 juni en donderdag 29 juni
Vrijdag 7 juli
Woensdag 12 juli
Donderdag 13 juli
Donderdag 13 juli
Vrijdag 14 juli

activiteit
Leerlingen lesvrije week
Schoolreis groepen 5
Schoolreis groepen 1-2
Schoolreis groepen 4
Schoolreis groepen 3
Uitgave rapport 3
Facultatieve oudergesprekken
Musical groep 8
Wisselspel
Juf Lia neemt afscheid van de kinderen in
de groepen en met een voorstelling voor
de kinderen op school
14:30 uur gelegenheid tot persoonlijk
afscheid nemen van Lia van Baal in het
atrium van de school
Eindviering op de laatste schooldag
School uit om 12:45 uur

DE LAATSTE SCHOOLWEEK
In de laatste schoolweek vindt op woensdag 12 juli ons traditionele wisselspel plaats.
Hierbij wisselt juf Lia met meneer Geert. De kinderen maken die dag de wissel van
directie mee voor komend schooljaar en maken alvast kennis met meneer Geert.
Donderdag 13 juli staat geheel in het teken van het afscheid van juf Lia van Baal. Zij
werkt sinds 1985 op onze school en is dus lange tijd met de Reigerlaan verbonden. In
de ochtend bezoekt zij alle groepen en neemt ze persoonlijk afscheid van de
leerlingen in de groepen. In de middag staat er een feestelijke voorstelling voor alle
leerlingen op het programma.
Tot slot sluiten we het schooljaar op vrijdag 14 juli gezamenlijk af met de
schooleindviering op ons schoolplein. U bent van harte welkom om aan te sluiten.
Zeker ook omdat het een echte uitzwaaiviering wordt. We zwaaien onze groep 8
leerlingen uit en daarnaast nemen ook andere leerlingen, juf Thea en juf Connie
afscheid van onze school. Juf Thea is komend schooljaar werkzaam bij de
administratie op andere SALTOscholen en juf Connie groeit door naar een nieuwe
uitdagende werkplek. Deze viering vindt plaats vanaf 10:45 uur en duurt ongeveer
een uur.
Op donderdag 13 juli is er om 14:30 uur in het atrium de gelegenheid om Lia van Baal
en Connie Remijnse nog een laatste keer gedag te komen zeggen.
Meneer Geert zijn eerste werkdag met de leerlingen is op maandag 28 augustus 2017.

VOORSTELLEN: NIEUWE DIRECTEUR GEERT SIMONS
Vanaf 1 augustus 1985 ben ik werkzaam geweest op de Reigerlaan. Met tussenposen
wisselend als adjunct directeur / directeur en de laatste periode vanaf oktober 2013
weer als waarnemend directeur. Voor de meivakantie is bekend gemaakt dat dit
schooljaar mijn laatste jaar op de Reigerlaan is. Collega directeur Geert Simons , op
dit moment nog waarnemend directeur van SALTO school Cornelis Jetses, neemt van
mij het stokje over. Met ingang van het nieuwe schooljaar is hij de nieuwe directeur
van SALTO school Reigerlaan. De komende laatste periode gebruiken we samen om
enerzijds afscheid te nemen op de beide scholen en kennis te maken met de nieuwe
school, in dit geval de Reigerlaan voor Geert. Vanaf deze plaats heet ik Geert van
harte welkom op onze Reigerlaan. Hieronder stelt hij zich alvast aan u voor.
Lia van Baal
In augustus 2017 begin ik als directeur op jullie school, de Reigerlaan. Een opdracht
waar ik ontzettend veel zin in heb! Graag stel ik me bij deze alvast schriftelijk voor,
maar nog meer kijk ik er naar uit om alle leerlingen, ouders en leerkrachten
binnenkort persoonlijk te mogen ontmoeten.
Na heel wat jaren gewerkt te hebben als schoolleider en regionaal directeur binnen
het internationale onderwijs in Afrika en het Midden-Oosten, besloten we met ons hele
gezin dat de tijd rijp was om naar Nederland te verhuizen. Ik kreeg een mooie kans
aangeboden om bij Salto te starten als interim-directeur op de Cornelis Jetses school.
Vandaar dat wij eind oktober onze spullen pakten en van Dubai naar Eindhoven
verhuisden. Deze interim-opdracht rond ik in juli af, zodat ik met aanvang van het
nieuwe schooljaar met hart en ziel beschikbaar ben voor kinderen, ouders en
leerkrachten van de Reigerlaan. Ik geloof erin dat mensen die voor een carrière in het
onderwijs kiezen dit steeds vol passie doen, ook geloof ik erin dat ieder kind
passioneel bezig is met de eigen ontwikkeling en leerprocessen; richting geven aan
deze passie beschouw ik dan ook als mijn voornaamste taak als schoolleider. Het
Nederlandse onderwijs heeft zijn eigen kenmerken en tradities. Alhoewel er zeker
werkpunten zijn, wordt de kwaliteit ervan wereldwijd erkend. Maar ook wat goed is,
kan steeds beter! Daarom wil ik de uitgebreide en diverse ervaring die ik opdeed in
het buitenland graag inzetten om meerwaarde te creëren voor de kinderen en
leerkrachten van de Reigerlaan.
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan
en daar hoort dan ook het onderwijs op in te spelen. Vele kinderen zullen later
solliciteren voor een baan die momenteel überhaupt nog niet eens bestaat, dit vaak
ook in een ander land dan het land waarin ze geboren zijn. In de 21ste eeuw gaat het
niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende
wereld heb je meer nodig. Scholen moeten zichzelf blijven innoveren om een
eigentijds programma te garanderen waarin effectief leren centraal staat, waarin
kinderen actief worden betrokken bij hun eigen leerproces en waarin ze leren
doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast moet een
school kinderen begeleiden om te werken aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken
van eigen talenten en dient er aandacht te zijn voor internationale ontwikkelingen en
andere culturen. Integratie van deze 21ste eeuwse vaardigheden in het
onderwijsprogramma van onze school om te komen tot een diepgaand programma dat
op die ontwikkelingen aansluit, vind ik zeer belangrijk; dit om er samen voor te
zorgen dat onze leerlingen klaar zijn voor HUN toekomst in HUN 21ste eeuw.

Als vader van 2 dochters van 7 en 8 jaar oud, Zoé en Fleur, ben ik me er bewust van
dat ik enkel het allerbeste wil voor mijn kinderen én dat dit een wens is die ik deel
met alle ouders op aarde, ook met de ouders van de leerlingen van onze school. Een
mooie kindertijd die een kind goed voorbereidt op de toekomst is één van de
prachtigste geschenken die een mens kan krijgen, om dit teweeg te kunnen brengen
zijn 2 partners onmisbaar: de ouders en de school. Graag wil ik dan ook, samen met
het hele team van de Reigerlaan, een steentje bijdragen aan de kindertijd van onze
leerlingen, van jullie kinderen. Ook dit partnerschap tussen ouders en school vind ik
als directeur uitermate belangrijk en ik hoop dan ook dat we er samen een mooie en
constructieve tijd van mogen maken.

Hopelijk tot gauw.
Vriendelijke groet,
Geert

SCHOOLREIS/SCHOOLKAMP 2016-2017
Direct na de lesvrije week in juni start de periode van schoolreizen voor de groepen 1
t/m 5. U betaalt als ouder een jaarlijkse bijdrage hiervoor. We ontvangen graag alle
inkomsten voor 15 juni 2017. Meer informatie hierover vindt u in de boekenkast op
ons ouderportaal.
Hartelijk dank voor de betalingen die we reeds ontvingen.

SCHOOLKAMP GROEP 7
Ik ben afgelopen week op kamp geweest met de klas. Het was echt geweldig!
Dinsdagochtend vertrokken we op de fiets naar camping ‘De Achterste Hoef’ in Bladel.
Toen we daar aankwamen gingen we op ons gemak lunchen. En daarna mocht
je gaan zwemmen. Je kon kiezen uit het meer of het binnen-buitenbad.
Ik ging naar het meer, want binnen was het heel warm en het was supermooi weer.
Als avondeten aten we frietjes met een snack, dat was heel erg lekker.
s ’Avonds gingen we een spooktocht door het bos doen. We kregen het verhaal van
“Zwarte Kaat” te horen.
Het was best ver lopen naar het bos, maar het was erg gezellig onderweg.
Een tip voor kinderen die bang zijn in een donker bos: ‘Het is best eng’.
Die nacht ging ik voor het eerst echt kamperen! Dat was heel spannend. Maar we
hadden heerlijk geslapen in onze tent.
De dag daarna gingen we naar het dorp, daar heb ik een souvenirtje voor
mijn ouders gekocht. s‘ Avonds gingen we BBQ’en , dat was heel erg lekker.
Die nacht heb ik opnieuw lekker geslapen. Donderdagavond hebben we macaroni
gegeten en daarna ………….. Bonte avond! Iedereen ging een toneelstukje doen.
En daarna kreeg je nog iets lekkers en gingen we dansen! Dat was nog wel echt een
leuke herinnering voor de laatste avond van dit kamp. De dag daarna had
ik corvee, dat was helemaal niet erg om te doen. Even later kwam ik terug bij de
tenten en was iedereen al aan het inpakken. Dat ging ik ook maar doen.
Nu moest ik de camping echt gaan missen, dat vond ik heel jammer,
maar ik had ook wel weer zin om naar huis te gaan.
We pakten onze fietsen en we moesten weer 3 uur terug fietsen.

Ik was nog nooit op kamp geweest, maar dit was echt een toffe ervaring!

Aimée groep 7A

Uitslag kangoeroewedstrijd 2017
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in
ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek! In
Nederland namen in 2017 ruim 120.000 leerlingen op bijna 1700 basisscholen en 600
middelbare scholen deel. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool
t/m 6 vwo van de middelbare school.
Dit jaar hebben 116 kinderen van de groepen 3 tot en met 8 van onze school
deelgenomen aan de kangoeroewedstrijd. Met hulp van vele hulpouders werden de
kinderen klaargestoomd voor de deelname aan de wedstrijd. Graag willen we alle
ouders bedanken voor hun inzet en tijd!
Inmiddels is de uitslag van de wedstrijd bekend, vanmorgen was de uitreiking van de
certificaten en prijzen. Er vielen prijzen te winnen als groep en als individuele leerling.
Alle leerlingen die hebben meegedaan hebben in elk geval een certificaat met daarop
hun score en een leuk aandenken gekregen.
Voor de groepen drie was de maximale score 55 punten, voor de groepen 4 was dat
107 punten en voor de groepen 5 tot en met 8 vielen er 120 punten te verdienen.
Op 2 juni vindt de uitreiking van de certificaten en de prijzen plaats.

Groepsprijzen
Dit jaar zijn de groepen 6 op de vijfde plaats van Nederland geëindigd. Een
uitstekende prestatie! Ook de scores van alle andere groepen lagen ver boven het
landelijk gemiddelde. Elke groep heeft meer dan prima gepresteerd.
Individuele prijzen
Naast de groepsprijs van de groepen 6 zijn er ook nog enkele kinderen van onze
school die een individuele prijs in de wacht gesleept hebben.
WizFUNN

groep 3

Annelien van Boxel, Thomas Markvoort, Elisabeth
Willebrands
WizFUNN
groep 4
Louis van Nunen,Sijmen van Roij, Denis Pogromski, Nele
Wilfing
WizKID
groep 5
Sterre Hermans, Nora Theunissen, Joaquin Hermus
WizKID
groep 6
Ties van Rijswijck, Mathijs Markvoort, Madelon van
Zandvoort
WizSMART groep 7
Ruben Monasch, Jack van Nunen, Mats Hilbrands
WizSMART groep 8
Evelijn Markvoort, Sandra Pogromskaya, Carmen Kremers,
Madelief van der Beek
Van harte gefeliciteerd allemaal!
Veel kinderen hebben plezier beleefd aan het meedoen met de wedstrijd en hebben
veel geleerd van de bijeenkomsten met de Kangoeroe-ouders. Uiteraard hopen we
ook volgend jaar weer ouders bereid te vinden om ze klaar te stomen voor de
wedstrijd.
Dennis Martens (leerkracht groep 8 en rekencoördinator)

MENEER DENNIS
Afgelopen weekend is meneer Dennis, leerkracht van groep 8B, plots opgenomen in
het ziekenhuis met een blindedarmontsteking. Hij is inmiddels weer thuis en aan zijn
herstel begonnen. Wij wensen hem veel beterschap.
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