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SCHOOLREIS NAAR…………
Eindelijk is het dan zover. De langverwachte schoolreisjes zijn weer in zicht.
Op donderdag 14 september gaan de kinderen op pad.
Groep 1 en 2 gaat naar De Hooiberg in Bladel.
De bus vertrekt om 9.00 uur en de kinderen zullen om 15.00 uur weer terug zijn op school.
De kinderen hoeven niets mee te nemen. Ze krijgen onbeperkt ranja, iets lekkers en een
feestelijke lunch.
Groep 3 t/m 5 gaat naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
De bus vertrekt om 9.00 uur en de kinderen zullen om 16.45 uur weer terug zijn op school.
De kinderen zullen in het park onder begeleiding van leerkrachten en/of ouders samen rondlopen.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
Groep 6 en 7 gaat naar Toverland in Sevenum.
De bus vertrekt om 9.00 uur en de kinderen zullen om 16.45 uur weer terug zijn op school.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
Belangrijk voor alle groepen:
- geen geld
- geen mobiele telefoons of andere waardevolle spullen
- alle kinderen krijgen een ‘Opbouw-shirt’ te leen. ’s Ochtends gaan de kinderen eerst naar
hun klas om dit shirt aan te trekken. Bij terugkomst gaan alle kinderen ook weer terug naar
de klas om hun eigen shirt aan te trekken.
Wij wensen alle kinderen en begeleiders een hele fijne dag toe!
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NOODOPROEP OUDERRAAD!!!
Voor de OuderRaad (OR) zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden
De OR gaat over de besteding van de ouderbijdrage voor uw kind
door het bieden van ondersteuning aan de verschillende commissies
Jij als ouder vindt dit toch ook belangrijk?
Denk daarom met ons mee!
18 september 20:00 bent u van harte welkom voor een
vrijblijvende kennismaking met de OR
Aanmelden hiervoor kan via ouderraad@bs-opbouw.nl

KASCONTROLECOMMISSIE OUDERRAAD
De ouderraad is op zoek naar twee personen voor de jaarlijkse kascontrole.
Aanmelden hiervoor kan via ouderraad@bs-opbouw.nl

GEZONDE SCHOOL
Zoals u heeft gemerkt zijn we op de Opbouw flink bezig met ‘de gezonde school’. We werken
met sportdocenten voor goed bewegingsonderwijs. Een voorwaarde om tot leren te komen
is dat kinderen lekker in hun vel zitten. Hiervoor hebben we vorig schooljaar de deelvignetten ‘Bewegen’ en ‘Sociaal emotionele ontwikkeling’ behaald. Inmiddels hebben we ook het
deelvignet ‘Voeding’ behaald.
Goed bewegen en je bewust worden van gezond eten en drinken, we zijn met z’n allen heel
goed bezig.
Maandag 11 september starten we op school met ‘SALTO gezond in beweging’. Alle SALTOscholen zijn de komende 4 weken druk bezig met het uitvoeren van allerlei challenges, zoals
bijvoorbeeld zoveel mogelijk keer de bal overgooien zonder te laten stuiten. Iedere maandag
wordt d.m.v. een filmpje een challenge geïntroduceerd door een “bekende” Nederlander.
Daarnaast werken alle groepen in een werkboekje ‘Lekker fit’ om bewust te worden van wat
je eet en wat je beweegt.
Op zondag 8 oktober hopen we met zoveel mogelijk leerlingen, ouders en leerkrachten van
onze school deel te nemen aan de IAK City run (5 km) en de Chiquita mini marathon (1,6
km).

MARATHON EINDHOVEN 2017
Vorige week hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 een inschrijfformulier meegekregen voor
de aanmelding voor de marathon 2017. U kunt het formulier inleveren tot uiterlijk 14 september. Als u het formulier kwijt bent geraakt, kunt u een nieuw formulier via meneer Marc verkrijgen.

BETALING CONTINUROOSTER OUDERBIJDRAGE
Bij de eerste Nieuwsbrief van dit jaar waren bijgevoegd de rekeningen voor de ouderbijdrage
en de bijdrage voor het continurooster voor dit schooljaar. Er zijn al veel ouders die betaald
hebben. Voor degenen die dit nog niet hebben gedaan het verzoek om dit z.s.m. te doen.
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Opbouw Eindhoven, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We zijn gestart met een spectaculaire science show op 30-8-2017.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Maak kennis met
de wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de Van de Graaff machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, wordt de beste architect en onderzoek de
wereld van wetenschap in de keuken. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de
lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu
en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis
verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Woensdag 27-9-2017
Woensdag 4-10-2017
Woensdag 11-10-2017
Woensdag 25-10-2017
Woensdag 1-11-2017
Woensdag 8-11-2017
Starttijd: 12:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 13-09-2017
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.
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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