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KOMENDE ACTIVITEITEN 
 

DATUM ACTIVITEIT 

Vrijdag 3 november  Groepsviering 4A 

Maandag 6 t/m vrijdag 10 november Week van respect 

Donderdag 9 november Groepsviering 3B 

Donderdag 9 november Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdag 10 november Studiedag – alle leerlingen vrij 

Vrijdag 17 november Groepsviering 6B 

Vrijdag 17 november Basisschool schaatsfestijn 

Vrijdag 17 t/m vrijdag 24 november 2017 Week van de mediawijsheid  
groepen 7 en 8 

Maandag 20 november Gastles Unicef groepen 6-7-8 

Vrijdag 24 november Uitgave rapport 1 

Dinsdag 28 en donderdag 30 november 
2017 

Oudergesprekken rapport 1 

Maandag 4 december Sintmusical groepen 7 

Dinsdag 5 december  Sinterklaasviering 

Woensdag 13 december 13:00-15:00 uur Koekhuisjes workshop door groep 8 

(sponsoractiviteit musical groepen 8) voor 
leerlingen uit groep 4-5-6 
Aanmelden: dokepronk@hotmail.com 

Vrijdag 15 december Groepsviering 5A 

Donderdag 21 december Kerstviering  

Vrijdag 22 december School uit 12:30 uur 

Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 
5 januari 2018 

Kerstvakantie 

 

 

EERSTE EDITIE REIGERBULLETIN 2017-2018 
 

Voor u ligt de eerste editie van het Reigerbulletin van het schooljaar 2017-2018. 

Even dachten we eraan om het Reigerbulletin af te schaffen. we gingen er vanuit dat 
deze nieuwsbrief overbodig was geworden omdat we u via ouderportaal van alles op 
de hoogte brengen. 

Massaal reageerden ouders op de bevraging hierover. Het blijft indrukwekkend om de 
respons op de bevragingen te zien. Van harte bedankt daarvoor! Een meerderheid van 

de ouders liet weten meerwaarde te zien in een nieuwsbrief. Er is vooral behoefte aan 
een nieuwsbrief die zorgt voor verbinding, voor een band met de hele school, over de 
groep van de eigen kinderen heen. Waar ouderportaal zorgt voor de praktische 

berichten, kan het Reigerbulletin ouders informeren over de leuke, interessante en 
vernieuwende dingen die er op onze hele school gebeuren. 

Wij hopen met deze nieuwsbrief tegemoet te komen aan uw wensen. 
 

Veel leesplezier namens het team, 
Geert 

Directeur SALTO-school Reigerlaan  

1e Editie 
2017-2018 

file://///nas02/Reigerlaan/Data/Managementteam/Reigerbulletin/2017-2018/dokepronk@hotmail.com


    
     

WEEK VAN RESPECT 
 

Op maandag 6 november start de Week van Respect. Deze sluit aan bij de 
nationale week van respect. In deze week stimuleren we onze leerlingen om 

gezamenlijk te zorgen voor een samenleving binnen de groep, school en 
daarbuiten waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als diversiteit en 

pesten altijd besproken kunnen worden. 
In de Week van Respect staat verbinding centraal. We streven ernaar dat iedereen 

zich veilig en gewaardeerd voelt. Uitgangspunt daarbij is dat je de ander 
behandelt zoals de ander behandeld wil worden. Hiervoor vinden in alle groepen 

diverse activiteiten plaatst.  
 

 

OUDERGESPREKKEN: NIEUWE WERKWIJZE 
 

Op 28 en 30 november 2017 vinden de oudergesprekken van rapport 1 plaats. Wij 

vragen u allen in te tekenen op de uitnodiging die u hiervoor (binnenkort) 
ontvangt. 
 

Wat verandert?  

Team Reigerlaan vindt het belangrijk om ook de stem van uw kind te horen. Vanaf 
dit schooljaar betrekken we onze leerlingen vanaf groep 3 bij de 

rapportgesprekken. Op deze manier praten we niet alleen over uw kind maar met 
uw kind. Daarom verwachten wij bij alle eerste rapportgesprekken vanaf groep 3 
alle leerlingen bij het rapportgesprek. Zeker omdat dit gesprek vooral gaat over 

gedrag en werkhouding, is de actieve bijdrage van uw kind en onze leerling 
daarbij van belang. Op die manier nemen zij steeds meer en meer 

verantwoordelijkheid over het eigen leren. 
 

Bij het tweede en laatste rapportgesprek laten wij het voor u en uw kind als keuze 
om bij het rapportgesprek aanwezig te zijn. Team Reigerlaan benadrukt dat zij alle 

leerlingen graag in alle gesprekken wil ontmoeten. Op die manier vindt er een 
betere afstemming plaats wat onze leerlingen nodig hebben en wat hij/zij er zelf 

van vindt om optimaal tot ontwikkeling te komen. 
 

Opmerking: Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid als ouders alleen met de 

leerkracht te spreken. Geeft u dit vooraf bij de leerkracht aan, dan starten wij 
graag hiermee. Uw kind sluit daarna aan bij het gesprek. 
 
 

JUMBO: SPAREN VOOR JE SCHOOL 
 

Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt 
supermarktketen Jumbo een budget beschikbaar onder de deelnemende basisscholen. 

De actie heet ‘Sparen voor je School’. De Reigerlaan spaart voor spelmaterialen. 
Spaar jij met ons mee? Hoe doe je dit? Tijdens de actieperiode bij de Jumbo ontvang 
je bij iedere € 10,- aan boodschappen een schoolpunt met een unieke code. Deze 

unieke code voer je zelf in op de volgende site 
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/salto-basisschool-reigerlaan/  

De actie loopt van 4 oktober t/m 28 november 2017.  
 
Alvast bedankt voor jullie hulp! Team Reigerlaan 

https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/salto-basisschool-reigerlaan/


    
     

SCHOOLFRUIT  
 

Van 13 november t/m 20 april doet onze school mee aan het EU-
Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de 
klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende 
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje 

om in de klas op te eten. Deze dagen worden later bekend gemaakt.   
 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en 
fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
 

Wilt u meer weten over EU schoolfruit, dan kunt altijd eens kijken op 
www.euschoolfruit.nl  

 
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

 

21ST CENTURY SKILLS LEERARRANGEMENT OP DE REIGERLAAN 

Met een aantal collega’s zijn we dit schooljaar enthousiast begonnen aan de cursus 

21st century skills. 

Bij de 21st century skills gaat het vooral om de volgende kenmerken: 

 

Drie weken geleden zijn we begonnen in de groepen 4 en 8 met verschillende 

leerarrangementen. Een leerarrangement is een thematisch project waarin een 

probleem wordt aangepakt en waarbij de bovenstaande vaardigheden noodzakelijk 

zijn. Je werkt er gemiddeld drie tot zes weken aan. 

De groepen 4 werken aan een nieuwe indeling voor de Stationsweg in Eindhoven, 

http://www.euschoolfruit.nl/


    
     

waar we rekening moeten houden met de Gender die weer boven de grond komt. 

De groepen 8  verzamelen informatie voor een informatiemarkt over het voortgezet 

onderwijs. 

Bij een leerarrangement kies je als leerkracht een thema/probleem waar je met de 

klas aan gaat werken. Ook de eindpresentatie wordt door de leerkracht vastgelegd. 

De kinderen werken in teams van drie samen en hebben met elkaar een device. Ze 

verzamelen informatie, ideeën en maken samen een product. 

De leerlingen worden meer eigenaar van hun leerproces, waarbij de leerkracht meer 

een coachende rol heeft. We merken in alle groepen dat de kinderen allemaal 

betrokken zijn bij  het project.  

In de groepen 4 kunnen ouders het project volgen door onze informatiewand.  Er 

wordt nauw samengewerkt met Lot van der Giessen, die bij de gemeente werkt.  De 

groepen 4 gaan het eindproduct daadwerkelijk laten zien bij de gemeente. 

De groepen 8 verzorgen op dinsdag 14 november een informatiemarkt voor de ouders 

van de groepen 8.  Je ziet dus dat het leerarrangement een betekenisvolle en 

realistische activiteit is. 

Het is noodzakelijk dat leerlingen de juiste vaardigheden en competenties aangereikt 

krijgen om in de huidige samenleving te kunnen functioneren. Door deze 

leerarrangementen krijgen ze veel van die vaardigheden aangereikt. 

Juf Marjolijne en juf Sylvia 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

GROEPEN 8 



    
     

 
 

Werken aan een nieuwe indeling voor de Stationsweg in Eindhoven: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

WORKSHOPS MUZIEK, GEORGANISEERD DOOR KOREIN REIGERLAAN 

GROEPEN 4 



    
     

i.s.m. Koninklijke Harmonie Phileutonia Eindhoven 
 

In samenwerking met Korein organiseert de Koninklijke Harmonie Phileutonia uit 
Eindhoven, speciaal voor kinderen vanaf 7 jaar, vier workshops Windkracht 6 op onze 

school. Een kennismaking met ritme en verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten. 
Natuurlijk gaan we veel samen muziek maken, waarbij we o.a. gebruik maken van 
Boomwhackers, de coolste slagwerkinstrumenten voor kinderen. Een leuke manier om 

te ontdekken welk instrument het beste bij jou past. Er wordt een eigen bijdrage van 
1 euro gevraagd. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Dit staat bij 

nieuwsberichten op ons ouderportaal. 
 
 

Workshops vinden plaats op donderdagmiddag 15:30 – 16:15 op locatie Reigerlaan 
Data: 26-10, 2-11, 9-11 en 16-11 

 

 
PILOT ENGELS VOOR GROEP 1 T/M 8 
 

Ervaringen uit groep 5     
          

Ik vind het wel leuk. Alleen  het  gaat een beetje sloom.  
Dus ik vind dat het wat sneller kan. Ik heb namen van  
landen in het Engels geleerd. En ik heb een weerbericht  

gemaakt. Van de landen England, France, Spain, Turkey. 
Sijmen 5a 

 
 

Ik vind de Engelse lessen kei leuke lessen en ik vind de taal Engels 
heel leuk. Het schrijven op het blad is leuk om te doen.  De eerste les 
was heel leuk. Ik vond het een beetje moeilijk . Ik kan al een beetje 

Engels omdat ik al vaak in Engeland ben geweest. 
Faber 5a 

 
 
 

Ik vind de Engelse lessen heel leuk en de taal vind ik super leuk om te 
leren. De eerste les leek me al heel leuk om te maken. Ik vond het 

heel erg cool dat we het deden. De opdrachten waren ook heel leuk om 
te maken. Het schrijven was ook heel leuk om het in het Engels te 
doen. Toen ik de liedjes hoorde keek ik op mijn blad en zong ik mee in 

het Engels. Ik vond het niet moeilijk. Ik heb al veel geleerd en ik weet 
al heel veel.  

Mijntje 5a 
 
Engels leren vind ik leuk, alleen heb ik meer zin  

in andere dingen zoals voetballen. 
Maar ik heb wel veel  geleerd  van landen en het weer. 

Louis 5a 
 

 
 

 
GROEPEN 1-2: HERFSTWANDELING BIJ HET WASVEN 



    
     

 
Wij zijn naar het bos geweest. Er was een heel grote schuur waar we ranja kregen. In 

het bos waren allemaal kabouters met kaartjes. Hierop stond iets op over het bos. Het 
was om van te leren. Alles wat we vonden deden we in eierdoosjes. We hebben ook 

nog  in het speeltuintje gespeeld. Er was een grote boom waarmee we konden meten. 
We hadden geluk want er was ook nog een jarige. Er was ook een boom voor de 
kabouters. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

GROEPEN 8: MUSICAL SPONSORING EN KOEKHUISJES WORKSHOP 
 

Waarom houden we een sponsoring en wat doen we er voor? 

We houden een sponsoring, omdat we geld willen verzamelen voor de musical. Dit 

komt omdat de school de kosten niet meer kan betalen. Daarom houden ’de groepen 
8’ een sponsoring, omdat we wel graag een musical in het Parktheater willen. En met 
de sponsoring hebben we al: €1150,- , We hebben ook al een boekenmarkt gehouden. 

‘De groepen 8’ namen boeken mee om te verkopen en daarmee hebben we al 
€115,40 opgehaald. In totaal hebben we al:€1265,40.  

 
 
 

Een barometer voor de sponsorinkomsten musical groep 8 



    
     

 

  
 

De volgende actie is binnenkort op woensdag 13 december van 13.00 uur tot 
15.00 uur. Dan gaan we een koekhuisjes workshop geven voor kinderen van 

groep 4-5-6 waarvoor u per kind €6,00 betaalt. Na afloop krijgen de kinderen het 
versierde koekhuisje mee naar huis. U kunt uw kind aanmelden per mail bij 
dokepronk@hotmail.com.  

Deze actie zal plaatsvinden op zolder. De kinderen eten dan eerst een meegenomen 
lunch onder begeleiding en maken daarna het koekhuisje met hulp van kinderen van 

groep 8. Verdere details volgen op het ouderportaal. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

EN VERDER …….. 

dokepronk@hotmail.com
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In groep 1-2 hebben we enorm veel 
voorgelezen en knutselwerkstukken 
gemaakt. De kinderen hebben kunnen 
griezelen met de voeldoos en tijdens de 
heksendansles. 

 
 

Ook juffen doen mee aan het 

luizenpluizen.  

 

Een ontmoeting met meneer 

Geert tijdens het touwtje 
springen in de middagpauze. 

http://www.bs-reigerlaan.nl/

