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PAUZE WOENSDAGOCHTEND
Zoals u weet wordt er in de kleine pauze op school door de kinderen fruit gegeten. In de
eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar heeft u hierover kunnen lezen.
Omdat m.i.v. dit schooljaar de woensdag een kwartier langer duurt (08.45-12.45 uur) is het
voor de woensdag toegestaan om naast het fruit ook een boterham aan uw kind(eren) mee
te geven.

PROMOSHOW MAD SCIENCE
Morgen staat de promoshow van Mad Science gepland. De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen gaan genieten van een show vol spektakel. Na afloop krijgen de kinderen van groep 3
t/m 8 flyers en informatie mee voor de naschoolse activiteit die door Mad Science op onze
school wordt georganiseerd. De naschoolse activiteit waarvoor u eventueel kunt kiezen is
wel alleen bestemd voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8.

KALENDER
Gisteren heeft u de kalender ontvangen met informatie over dit schooljaar. Een opmerkzame ouder wees mij erop dat er twee verschillende data staan vermeld voor de studiedagen.
Op bladzijde 9 staat in het overzicht dat er op 26 maart 2018 een studiedag gepland staat, in
de kalender zelf staat een studiedag vermeld op 26 februari 2018. De correcte datum is
26 februari 2018.
Ook staat de achternaam van juffrouw Marjolein foutief vermeld. I.p.v. juffrouw Marjolein
Weenink moet dit zijn juffrouw Marjolein Roos-Weenink.

GEGEVENS OUDERS EN LEERLINGEN
Graag willen wij als school up to date gehouden worden van adressen, telefoonnummers en
bijzonderheden van onze leerlingen. Als er wijzigingen zijn, graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) of via het e-mailadres info@bs-opbouw.nl
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit emailadres ook gebruiken.
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