NIEUWSBRIEF
Vrijdag 25 augustus 2017

jaargang 2017/2018 nr.1

SCHOOLINFO
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van nieuws, mededelingen en ontwikkelingen op onze
school. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden. De papieren versie van de Nieuwsbrief hangt
op het whiteboard in de hal van de school.
De schoolgids deel 2 met de activiteitenkalender ontvangt u maandag. Hierin staan o.a. de
school- en gymnastiektijden. Binnenkort ontvangt u het ouderhulpformulier (zie verder in deze
nieuwsbrief “ouderhulp”).

EERSTE SCHOOLDAG
Het wordt maandag weer een spannende dag: hoe zou het zijn in die nieuwe klas, zijn er nieuwe
kinderen bijgekomen en hoe is nou die nieuwe meneer of juffrouw?
In alle groepen gaan we proosten op het nieuwe schooljaar met een glaasje kinderchampagne.
Alvast allemaal van harte welkom; we hopen dat alle kinderen zich weer gauw thuis voelen op
onze school.
Het nieuwe schooljaar wordt a.s. maandag om 08.40 uur geopend op het BOR-plein met de slogan “We slaan de handen ineen, dan wordt een fijn schooljaar voor iedereen”. Alle leerkrachten
staan op het BOR-plein klaar om de kinderen te ontvangen.

LESTIJDEN:
Let u erop dat de schooltijden m.i.v. dit schooljaar zijn veranderd:
LEERJAAR 1 t/m 8:
-De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur, de leerlingen van groep 1 t/m 3
mogen om 08.35 uur naar binnen.
-Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit.
-Op woensdag is de lestijd van 08.45 – 12.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen school.

SCHOOLMELK
De eerste dag dat er weer schoolmelk wordt verstrekt volgens abonnement is 29 augustus.

MARATHON EINDHOVEN 2017
Volgende week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een inschrijfformulier mee voor aanmelding voor de marathon 2017. Het formulier graag inleveren uiterlijk 14 september.

BETALING CONTINUROOSTER OUDERBIJDRAGE
Bij deze Nieuwsbrief in de bijlagen het verzoek om de bijdrage voor het continurooster en de
ouderbijdrage te betalen.
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GEBRUIK IN- EN UITGANGEN
De kleuters en leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur naar binnen via de hoofdingang aan
de kant van de BOR. Gezien de drukte bij de kleutergroepen ’s morgens willen wij u vragen om
oudere broertjes of zusjes uit de hogere groepen niet mee naar binnen te laten gaan.
Groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur via dezelfde ingang naar binnen. Om 08.45 uur beginnen de
lessen.
Om 14.45 uur als de school uitgaat, maken de kleuters gebruik van de uitgang aan de andere
kant. Kinderen en ouders kunnen dan via de speelplaats aan de voorkant van de school of via de
poort aan de Pieter Poststraat naar huis. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan via de uitgang naar
buiten waar ze ’s morgens ook door naar binnen zijn gekomen.

BUITEN WACHTEN NA SCHOOLTIJD
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om na schooltijd om 14.45 uur uw kinderen buiten op de speelplaats op te halen. Sommige ouders wachten in de hal van de school op hun
kind(eren) maar het is daar dan zo druk, dat het erg onoverzichtelijk wordt, vooral voor de kleutergroepen en de medewerkers van de Kinderopvang.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 willen het ophalen van de kinderen om 14.45 uur buiten
veilig en overzichtelijk houden. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
-De kinderen van groep 1B en 1C worden opgehaald bij de deur bij de zandbak.
-De leerkrachten van groep 1A, 2A en 2B staan met de leerlingen op een vaste plek in de nis op
het plein. Een dringend verzoek aan de ouders om de nis voor de uitgang vrij te laten en niet
voorbij de (denkbeeldige) lijn zandbak/speeltoestel te komen. De leerkrachten sturen de kinderen
naar de ouders.
-Een extra verzoek is om even te wachten met het lopen naar de andere speelplaats via de hal
van de school, totdat de kinderen door de leerkrachten naar de ouders/verzorgers zijn gestuurd.

ALLE DAGEN FRUIT EN GROENTE!
Fruit en groente zijn gezond. Toch eten de meeste kinderen, en volwassenen, er veel te weinig
van. Kinderen hebben 2 stuks fruit en 150-200 gram groente per dag nodig. De meeste kinderen
in Nederland komen nauwelijks aan de helft. Een goed fruitbeleid past bij een aanpak waarbij
kinderen ook goed lunchen en veel bewegen. Dat zorgt ervoor dat leerlingen die, lekkerder in
hun vel zitten, minder snel griep krijgen of verkouden worden, zich fitter voelen en gemakkelijker leren.
Kinderen eten vrijwel allemaal al fruit en groente, maar de porties zijn vaak klein. De eetmomenten op school kun je niet missen als je het advies wilt halen: minimaal twee keer fruit en 150
gram groente per dag.
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het
echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl
Op onze school wordt in elke eerste pauze groente en fruit gegeten in alle groepen. Wij vinden
het erg fijn dat alle kinderen hieraan meedoen en dat de ouders elke dag zorgen dat hun
kind(eren) groente of fruit meekrijgen. Dit schooljaar gaan wij hier natuurlijk enthousiast mee
verder.

SCHOOLGIDS DEEL 1, DEEL 2 EN KALENDER
Maandag krijgt u schoolgids deel 2 en de kalender voor het komende schooljaar mee. Vanaf
week 36 kunt de kalender en schoolgids deel 2 ook inzien op de website van de school. Ook de
aangepaste versie van schoolgids deel 1 is dan te vinden op de website van de school www.bsopbouw.nl Wanneer u de papieren versie van schoolgids deel 1 wilt hebben, kunt u die via meneer Marc verkrijgen.
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GEZONDE START!
Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over ons onderzoekje op 21 juni naar het gebruik
van pakjes drinken. We waren toen geschrokken van de hoeveelheid afval die 1 dag drinken tijdens de pauze heeft opgeleverd. Hoeveel afval moet dat zijn voor 40 schoolweken?
Daarnaast zijn zowel de leerkrachten als de leerlingen enorm geschrokken van de hoeveelheid
suikers in de (zogenaamd ‘gezonde’) pakjes drinken. Het was meer dan 4000 gram, wat neerkomt op ruim 4 kilo suiker of bijna 1200 suikerklontjes).
Als school zijn we natuurlijk al goed bezig met alle dagen groenten en/of fruit als pauzehap.
We hebben ons voedingsbeleid aangepast, waarin we ook tips geven voor gezonde lunches en
traktaties. In de nieuwsbrief zullen we regelmatig berichten plaatsen. Berichten over ideetjes
voor gezonde traktaties, gezonde lunch of tussendoortjes. Ook zullen we iedere maand een bericht plaatsen op de Internetsite.
Als stimulans voor het verminderen van de pakjes en het drinken van water krijgen alle kinderen
op de eerste schooldag een navulbaar flesje van Brabant Water.

OUDERHULP
Bij bepaalde activiteiten op school is ouderhulp onmisbaar. Wij rekenen erop dat alle ouders op
één of andere manier een inbreng kunnen hebben. Met ouderhulp zijn de mogelijkheden van de
school nu eenmaal veel groter. Bovendien is het voor kinderen heel plezierig om te merken dat
hun ouders actief en positief bij de school betrokken zijn. Ouderhulp kan overdag gevraagd worden, maar ook ’s avonds kunnen wij uw hulp bij bepaalde activiteiten goed gebruiken. Laat uw
kinderen van de Opbouw niet in de steek en meld u aan voor één of meerdere activiteiten.
Wij hebben weer een aantal mogelijkheden overzichtelijk en informatief op een rijtje gezet. Ouderhulp is dus niet voorbehouden aan enkelen. Iedereen kan inschrijven en meedoen.
Het inschrijfformulier ontvangt u binnenkort.

SPEELPLAATS DIKKIE&DIK
Veel ouders maken gebruik van de speelplaats van Dikkie&Dik om hun kind(eren) op te halen op het kleuterplein. Voor schooltijd is dit geen probleem, maar na schooltijd spelen de
kinderen die vanuit school naar de Kinderopvang gaan buiten. Voor het personeel wordt het
een onoverzichtelijke situatie als ook de kinderen die geen gebruik maken van de Kinderopvang op deze speelplaats blijven spelen. Verzoek van Dikkie&Dik om, als u via de speelplaats
van Dikkie&Dik weer naar huis gaat, dit zo snel mogelijk te doen en uw kinderen niet op deze
speelplaats te laten spelen. Ook is het belangrijk dat u erop let dat het poortje gesloten
wordt.
Pieter Poststraat 13A I 5624 BE Eindhoven I Tel: (040) 2441242 I E-mail: info@bs-opbouw.nl
Website: www.bs-opbouw.nl

LUISTERGESPREKKEN
Twee jaar geleden zijn wij op school gestart met luistergesprekken i.p.v. informatieavonden.
Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen waarmee wij het
lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De kernvraag
tijdens deze gesprekken is: “Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen komen?” Zoals het woord al zegt, is het tijdens deze gesprekken vooral belangrijk dat wij luisteren naar u als
ouder. De vragen waarover gesproken gaat worden, ontvangt u maandag 4 september samen
met de uitnodiging voor het gesprek via uw kind(eren). We stellen het op prijs als u de vragenlijst alvast thuis invult en een ingevulde lijst (per kind) tijdens de gesprekken aan de leerkracht
van uw kind geeft. Tijdens het 10-minuten gesprek is het dus niet de leerkracht die aan u vertelt
hoe het gaat met uw kind, maar u wordt uitgenodigd aan de leerkracht te vertellen hoe het met
uw kind gaat.
Er is uiteraard wel een overdracht geweest van de ene naar de andere leerkracht, maar de leerkrachten hebben uw kind(eren) nog maar kort in de groep. Voor ons is uw informatie “gratis advies”! Het is ook goed om wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen, dat voorkomt frustraties en teleurstellingen. De luistergesprekken staan gepland in week 37.
De informatie per groep ontvangt u binnenkort via de e-mail.
Op 3 oktober wordt er voor de ouders van de groepen 7 en 8 een informatieavond georganiseerd over het Voortgezet Onderwijs.

TE LAAT KOMEN
Het is erg storend als leerlingen te laat in de les verschijnen. ’s Morgens wordt om 08.40 uur de
bel geluid, zodat de kinderen ruim de tijd hebben om rustig naar hun lokaal te lopen. Om 08.45
uur beginnen de lessen, ook in de groepen 1 en 2.
Ook dit schooljaar gaan we het te laat komen weer extra goed in de gaten houden. Als uw kind
te laat komt, wordt dit genoteerd op de absentielijst. Het kan natuurlijk zijn dat uw kind met een
reden te laat komt. Voor de school is het belangrijk dat de leerkracht op de hoogte is van de reden van het te laat komen. Als uw kind in 1 maand meer dan 2x te laat is, krijgt u een brief waarin het probleem besproken wordt. Verandert het gedrag niet, dan wordt u uitgenodigd voor een
gesprek met de directeur. Verandert het gedrag nog niet, dan meldt de directeur dit bij de leerplichtambtenaar.

H.V.O
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om kinderen van groep 4 t/m 8 op te geven voor de HVOlessen. Kinderen die nog niet zijn aangemeld en belangstelling hebben, kunnen via de eigen leerkracht of meneer Marc een aanmeldingsformulier verkrijgen.

BREEDSPILZORGTEAM
Uw kind gaat naar een SPILcentrum. Het doel van het SPILcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te
bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind.
Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is tussen
de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. In het SPILcentrum
werken het peuterspeelzaalwerk, de jeugd- en gezinswerker, de kinderopvang, het basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg en de huisarts nauw met elkaar samen.
Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het Breed SPILzorgteam
dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken.
Wij wensen u en uw kind een plezierige en leerzame tijd toe op het SPILcentrum.
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ETUIS
In groep 3 krijgen de kinderen van school een etui. Vanaf groep 4 of later is het voor de kinderen
toegestaan om een eigen etui mee naar school te nemen.
Het is niet toegestaan om eigen schrijfgerei mee naar school te nemen. De school zorgt voor
(kleur)potloden en een vulpen voor uw kind en waar nodig voor een balpen.

FIETSEN
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Om de speelplaats goed begaanbaar te houden
moeten de fietsen gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Het is verboden om
de fietsen tegen het hek of op andere plaatsen te stallen. Er mag op de speelplaats ook niet gefietst worden.
Aan de ouders die hun kind(eren) komen brengen en/of halen, het verzoek om de fietsen buiten
de poort te stallen, het liefst aan de kant van de Pieter Poststraat.

EERSTE COMMUNIE 2018
Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste communie? Kom dan op dinsdag 5 september 2017
om 20.00 uur naar de St. Thomaskerk, Thomaslaan 43 óf op woensdag 6 september 2017 om
20.00 uur naar de St. Antonius Abtkerk, IJsselstraat 4. U krijgt dan informatie over het verloop
van de voorbereiding, de kosten en de data waarop de eerste communievieringen in 2018
plaatsvinden. Op deze avond is het mogelijk om uw kind direct in te schrijven of een inschrijfformulier mee te nemen en dit uiterlijk 20 september 2017 weer in te leveren.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet, Werkgroep eerste communie, Parochie St. Petrus’ Stoel

WITTE DOEKEN EN LAKENS GEZOCHT
De groepen 2a en 2b zijn op zoek naar witte doeken en lakens om mee te knutselen. Als u nog
witte doeken of lakens heeft, mag u deze afgeven in groep 2a of 2b.

NIEUWE OPSTELLING KUNSTWERK
Aan het einde van het schooljaar mogen leerlingen van groep 7 een nieuwe opstelling voor het
kunstwerk in de hal van de school bedenken. Als winnaars zijn uit de bus gekomen Ela, Lara, Lucy, Safaa en Jaidy. Hun ontwerp is dit schooljaar in de hal van de school te bewonderen.

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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