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KOMENDE ACTIVITEITEN
DATUM
Maandag 4 december
Dinsdag 5 december
Woensdag 13 december 13:00-15:00 uur

Vrijdag 15 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag
5 januari 2018

ACTIVITEIT
Sintmusical groepen 7
Sinterklaasviering
Koekhuisjes workshop door groep 8
(sponsoractiviteit musical groepen 8) voor
leerlingen uit groep 4-5-6
Aanmelden: dokepronk@hotmail.com
Groepsviering 5A
Kerstviering
School uit 12:30 uur
Kerstvakantie

PARKEREN (HERHALINGSOPROEP)
Wij zien heel veel kinderen en ouders te voet of met de fiets naar school komen.
Geweldig! Hoe minder auto’s we in de buurt van de school hebben, hoe veiliger
we onze schoolomgeving houden.
Dus kom je te voet of met de fiets? Volhouden!
Er zijn natuurlijk ook kinderen op school die te ver wonen en daarom met de
auto naar school komen. Mogen we jullie vragen om ver genoeg van de school te
parkeren in een parkeervak en om het laatste stukje samen te lopen? Zo kunnen
ook kinderen die met de auto komen, helpen om de schoolomgeving veilig te
houden.
We hebben ook een “kiss & ride-zone” of “zoen- en zoefzone”. Die is te vinden
aan de Reigerlaan, bij de voordeur van het oude schoolgebouw. Hier is het de
bedoeling dat ouders hun kinderen afzetten en er voor zorgen dat hun kind veilig
het hek van de school binnenloopt. Daarna kunnen kinderen zelf over het
schoolterrein naar de speelplaats lopen. Voor kinderen vanaf groep 4 is dit zeker
te doen. Oudere kinderen kunnen ook hun jongere broertjes of zusjes
meenemen. Door de “kiss & ride-zone” te gebruiken help u ook mee om de
parkeerdruk rond onze school te verminderen en dus de veiligheid te verhogen.
Vooral de hoek Fazantlaan / Eksterlaan vraagt onze aandacht, hoe meer we deze
hoek autovrij kunnen houden, hoe veiliger. Gelieve hier dan ook zeker niet te
parkeren of (eventjes) te stoppen. (Ook is het fijn voor onze buren als we
allemaal de inritten van de huizen in buurt vrij houden.)
De veiligheid van onze kinderen en de leefbaarheid van onze buurt zijn een
gezamenlijke opdracht. Alvast van harte bedankt voor jullie medewerking.

BABY NIEUWS
Juf Sabine en juf Marieke zijn in blijde verwachting. Sabine van haar derde kindje
en Marieke van haar eerste kindje. Wij wensen hen een mooie periode toe.
JUF JOJANNEKE BEVALLEN
Op 5 november is juf Jojanneke voor de derde keer moeder geworden. Zijn naam
is Sil. Wij wensen haar, samen met haar gezin, veel geluk!

HET GROOT AUGDICTEE
Ik ben Aimée en zit in groep 8A. Ik heb mee gedaan aan het Groot AugDictee.
Dat is een dictee voor basisschoolleerlingen wat wordt georganiseerd door het
Augustinianum. Het thema was “griezelen”, dat was ook het thema van de
Kinderboekenweek. De voorronde op onze eigen school was tijdens de
kinderboeken week. De juf las het dictee voor en de klas moest het opschrijven.
De andere groep 8 deed ook mee. Uiteindelijk had ik de minste fouten en dus
mocht ik naar het finale dictee. Op donderdag 16 november werd het dictee
gehouden. Ik mocht drie klasgenootjes meenemen voor de support en mijn
moeder ging ook mee. Tijdens schooltijd, om 13.30 uur werden we opgehaald
door mijn moeder. Ik mocht eerst bij de andere 21 kandidaten gaan zitten in een
apart klaslokaal voor uitleg. Daarna gingen we naar de grote zaal (het
dramalokaal) en daar moesten alle kandidaten aan een eigen tafel gaan zitten.
Buddy Tegenbosch, een bekende schrijver, las het dictee voor. Het waren 17
moeilijke zinnen. Toen het dictee klaar was, mocht je wat drinken en uitrusten.
Intussen ging de jury, bestaande uit de directeur van de bibliotheek en 2
docenten van het Augustinianum, nakijken. In de pauze kreeg je ook een
oorkonde en een leesboek. Toen de jury klaar was met nakijken, begon de
prijsuitreiking. Er waren drie kinderen met evenveel fouten voor de 3e prijs.
Daarom werd er een shoot-out gehouden: ze moesten een paar moeilijke
woorden opschrijven en degene met de minste fouten kreeg de 3e prijs. Na het
eerste moeilijke woord had er al iemand de prijs gewonnen. Daarna de 2e prijs…
ik had nergens op gerekend, maar…………… opeens hoorde ik mijn naam! Dus ik
was de nummer 2! Ik kreeg een medaille, vier boeken en een Parker pen. Marit

van Andel van basisschool de Trinoom was eerste. Om 16.00 uur was het
afgelopen, ik ging nog even naar school om het goede nieuws te vertellen. Het
was een superleuke middag.
Aimée van der Schoot

SCHOOLFRUIT
Vorige week stonden er appels, peren en ananas op het menu. Deze week
heerlijke partjes sinaasappels. Elke ochtend werd er door een team van ouders
ananasschijfjes gedraaid, zodat onze leerlingen genoten van heerlijk vers
schoolfruit. T/m 20 april kunnen we op woensdag t/m vrijdag genieten van vers
fruit en groenten. Iedere week zal het fruit/de groente bekend gemaakt worden
op ouderportaal.

EEN KIJKJE IN GROEP 5A
Wat doen we allemaal in groep 5a en wat vinden we daarvan? Een aantal
kinderen uit groep 5a hebben een stukje geschreven over iets wat we in de
afgelopen 2-3 weken gedaan hebben in de klas. Je leest over de Grieken en de
Romeinen, het schoolfruit, extra lessen van juf Emma en over het pepernoten
bakken. Heel veel leesplezier!

De Grieken en De Romeinen
We hadden eerst geleerd wat de Romeinen allemaal mee namen. En je had
geleerd of jouw provincie in bezit was of niet door de Romeinen of de Germanen.
De Romeinen hadden een kamp in Nijmegen ze kwamen vaak uit Rome of uit
Toulose. Ze kwamen te voet. Ze gingen vaak naar een badhuis, de arme
Romeinen niet elke dag maar de rijken bijna elke dag. Ze gingen niet alleen naar
de wc. De rijken aten anders dan de arme.
Moos, gr. 5a
Grieken en de Romeinen
Je leert wat de Romeinen allemaal
meenamen op oorlogspad. En je leert
of jouw provincie bezet was of niet.
En je leert waanneer de Romeinen
zijn begonnen met het veroveren. En
dat de Romeinen te voet moesten en
soms te paard. En dat ze zelf spullen
maakten. En dat ze met verschillende
volken handelden. En dat je met zijn
allen naar de wc gingen.
Lars, gr. 5a
Schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag

Schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag

Ik vind het goed van school alleen
voor mij hoeft het niet perse. Maar
voor als je je fruit vergeten bent is
het wel handig.

Het is leuk maar ook gezond het zijn
ook lekkere dingen zoals appel.

Het fruit is wel lekker. 

Het is goed van jullie dat jullie het
doen en ik vind het dat jullie het
hebben bedacht.

Sijmen, gr. 5a

Eldana,gr. 5a

Opdrachten van juf Emma
Je moet perse fruit eten omdat het
heel gezond is en soms is het lekker
en soms ook een beetje vies omdat
je er dan geen zin in hebt. Ik hou zelf
heel veel van fruit dus ik vind het
lekker jammie.
Yannick gr. 5a

Pepernoten bakken
Ik heb pepernoten gebakken het was heel leuk en lekker. Ik heb een hele grote
pepernoot gebakken en op gegeten. Het was heel leuk met mijn groepje. Maar we
praten wel heel veel. In mijn groepje zat Alex, Veerle, John, Mika en ik zelf.
Isabelle, gr. 5a
Pepernoten bakken
Wij gingen pepernoten bakken met de hele klas. Ik
had 11 pepernoten gebakken. Het was heel leuk en
het was ook heel lekker. Ik zat bij Mika, Isabelle,
Veerle, John, en ik in het groepje. De mama van
Isabelle zat bij ons in het groepje. Ik had een hele
grote pepernoot. De andere pepernoten waren iets
kleiner. Veerle had pas kleine pepernoten. En John
trouwens ook.
En je moest ook een beetje duwen. Omdat de
pepernoten in de oven naar boven kwamen. Ik
vond ze lekkerder dan in de winkel. Dat is echt
waar. We hadden ook een filmpje gezien.
Alex, gr. 5a
GROEP 7
Twee dames uit groep 7 hebben in groep vijf een spreekbeurt gegeven over Unicef.
Helemaal zelf geregeld en voorbereid.

SPORTSTAGIAIRES
Sinds twee weken zijn er sportstagiaires aanwezig op school. Zij
lopen op dinsdag stage bij meneer Koen.
Maarten(links op de foto): Hallo, mijn naam is Maarten van Hest.
Ik ben 18 jaar en ben eerstejaars ALO student aan de Fontys
Sporthogeschool in Eindhoven. Ik woon in Tilburg en ben een
grote fan van Willem 2, waar ik dan ook iedere week naartoe ga.
Mijn hobby is dan ook voetbal.

Danny(midden van de foto): Hallo, mijn naam is Danny Welp. Ik ben 21 jaar en ben
eerstejaars ALO student aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Ik woon in
Weert. Mijn hobby's zijn voetballen en darten.
Nick(rechts van de foto): Hallo, mijn naam is Nick Koopmans. Ik ben 18 jaar en ook ik
ben eerstejaars ALO student aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Ik woon in
Weert en mijn hobby's zijn voetballen en zaalvoetballen, dit doe ik dan ook iedere
week.

PLAYING FOR SUCCES
Beste ouders/verzorgers,
Wij (Emily Watters & Indy Kuijlaars – groep 8A) zijn naar PFS
(is de afkorting van Playing For Succes) geweest.
Dat is een plek rondom het PSV stadion, maar je komt daar niet zomaar je moet een
goede reden hebben bijvoorbeeld: als je moeite hebt om je te concentreren,
verlegen bent, voor woedde beheersing en nog veel meer.
Ze hebben ook sponseren zoals : Salto, Rabobank , digiDuif, en natuurlijk PSV.
Er zijn ook begeleiders die heel lief en positief zijn en geven je veel complimenten. Ze
begeleiden ook de tip en top groepjes en elk groepje heeft 3/4 kinderen. Daar
bespreek je in de tip en top groepje over de dag en het weekend. En als je daar aan
komt dan moet je even buiten blijven en als het tijd is moet je naar binnen en je
aanmelden. Dan mag je wat fruit en drinken pakken. Dan kun je nog even spelletjes
doen tot dat het tijd is. En dan moet je op de tribunen gaan zitten. Je doet een begin
spel. En dan ga je naar je tip en top groepje. Je hebt 1/2 begeleiders. Je krijgt een
laptop en moet je vragen beantwoorden. En je doet elke keer 2 spelletjes en altijd
anderen.
De ene keer in het stadion en de andere keer weer in de stat het is altijd een
verrassing wat je doet. PFS heef ook een diploma uitreiking die komt wanneer je alle
12 lessen hebt gehad. Ook komt er een terug kom les maar die komt pas over een
half jaar dat is wel leuk wand dan zie je iedereen weer en dan kun je kijken hoe het
met ze gaat. Ook zie je de begeleider weer en gaat je kind Leuke activiteiten doen.
Indy en Emily zijn er allebei geweest en zijn er super positief over. Je kunt komen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar toe. De vederen beschrijving staat op
de website: http://www.playingforsuccesseindhoven.nl.
WIST JE DAT: Er binnenkort weer nieuwe groepen starten. Aanmelden kan via de
leerkracht of intern begeleider Elke Bartels.

First Lego League (FLL)
Dit jaar gaat er voor de derde keer een team van de Reigerlaan mee
doen!
De finaledag is op zaterdag 16 december in Eindhoven
vanaf 9:30 tot ongeveer 17:00 uur.
Fontys Campus Rachelsmolen – Gebouw R5
De First Lego League is een wedstrijd waarin in totaal in Nederland 712 teams tegen
elkaar strijden. Op deze regiofinale ontmoeten wel 40 teams elkaar. De onderdelen
van deze wedstrijd zijn: Missies oplossen m.b.v. een lego Mindstorm EV3 robot en aan
een project werken. Hiervoor een probleem zoeken en ook zelf een oplossing
bedenken. Meedoen aan de FLL doe je in teamverband waarbij de corevalues; o.a.
samenwerking, doorzettingsvermogen, creativiteit, plezier maken belangrijke
kernpunten zijn.
In het reigerbulletin hebben 4 teams hun projectvraag omschreven: wat hun
probleem is en de oplossing hiervoor. Deze projectvraag past bij het hoofdthema van
de FLL; Hydro Dynamics.
Wij hopen dat er veel kinderen en ouders komen kijken, en ons wellicht aan komen
moedigen.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Esther van Eeten of Xandra Veth
Of kijk voor meer informatie op: www.firstlegoleague.nl
Hopelijk tot dan!

HYDRODYNAMICS

Vanuit het onderwerp waterverspilling en het bedenken van een oplossing hiervoor
zijn 4 teams aan de slag gegaan. In dit Reigerbulletin vertellen deze teams hier meer
over:
Team 1:
Ons probleem was lang douchen, dan verspil je namelijk veel te veel water. Daar
wilden wij iets aan doen. Wij hebben een douche ontworpen met een ingebouwde
zandloper. Op die zandloper zie je hoe lang je aan het douchen bent. Als de tijd van
het zandlopertje om is, wordt het water langzaam koud. Zo willen wij zorgen dat
mensen niet te lang douchen en wij hopen dat het gaat werken.
Ook hebben wij een idee bedacht om geld en energie te besparen onder de douche.
Om dit waar te kunnen maken hebben wij waterratjes in de douche van ons ontwerp
gebracht. Die douche met die waterratjes wekt energie op voor in huis.
Minder warm water, beter voor later!
Team Van Machtige Jeugd: Tristan, Veerle, Madelon en Joep
Team 2:
Ons probleem is dat er drinkwater in de wc’s zit en dat is zonde van het schone
drinkwater.
Onze oplossing is regenwater, vijverwater en grondwater in de wc’s. Regenwater in
wc’s bestond al dus hebben we er vijverwater en grondwater bij bedacht. Maar hoe
kan dat water dan bij je toilet komen? Je kan het bijvoorbeeld doen met een regenton
en leidingen of een pomp met leidingen.
De waterpro’s: Marija, Casper, Maurits en Tess

Team 3:
Ons probleem is dat we voor heel veel dingen drinkwater gebruiken. We hebben
hiervoor drie verschillende tekeningen gemaakt over watergebruik: hoe de leidingen
lopen, hoe sommige mensen het nu doen en op de derde tekening ons idee.
Ons idee was dat we nu regenwater voor de WC en de tuin gaan gebruiken. Dat we
naar het bad ook regenwater pompen en daar filteren. Dat doen we ook bij de
wasmachine. Het water dat we gebruiken komt uit een opslagtank die op zolder
staat. Die tank word gevuld met regen water. We pompen het water rond met
elektriciteit van de zonnepanelen die op het dak liggen en we hebben ook nog de
normale leidingen voor als het niet heeft geregend .
Mathijs, Tijn, Merlijn, Joep, Eppo, Sterre, Veerle, Julie en Tom
Team 4:
Wij hebben een groot probleem gevonden, namelijk medicijnresten die het water
vervuilen. In deze tijd is dit probleem heel erg aan de orde. Het komt iedere week wel
in de krant. Ook de politiek is ermee bezig. Omdat wij nog niks van dit probleem
wisten hebben wij hiervoor gekozen. Wij hebben aan een paar bedrijven gevraagd of
het waar is dat er medicijnresten in het water zitten, maar sommige bedrijven zeggen
dat het niet waar is. Wij denken dat het wel zo is, en wij willen graag weten wat
mensen ervan vinden. Daarom hebben we een enquête afgenomen op het schoolplein,
daaruit bleek dat de meeste mensen zich bewust zijn van het feit dat er
medicijnresten in het water zitten. Wij zijn veel bezig met een oplossing voor dit
probleem. We hebben nog niet echt een oplossing voor dit probleem, maar zijn al
bezig met bijvoorbeeld statiegeld op de medicijnen, waardoor mensen vaker hen
medicijnen terug brengen naar de apotheek. Verder gaan we contact opnemen met
universiteit Wageningen, omdat zij zich bezig houden met dit probleem.
Mats , Fieke, Loekie, Suzanne, David, Ruben, Jack, Ties, Alexander en Finn

KOEKHUISJES WORKSHOP
Op woensdag 13 december van 13.00 uur tot 15.00 uur vindt de workshop
koekhuisjes maken plaats voor leerlingen van groep 4-5-6. Deze verzorgen leerlingen
van groep 8 en Doke Pronk. Na afloop krijgen de kinderen het versierde koekhuisje
mee naar huis.
Kosten: € 6,00 per leerling (opbrengsten voor de musical groep 8)
Aanmelden: stuur een mail naar dokepronk@hotmail.com.
Deze workshop vindt plaats op zolder. Van te voren gezamenlijk lunchen op school
met de groep 8 begeleiders (eigen lunch meenemen).
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