NIEUWSBRIEF
Maandag 18 september 2017

jaargang 2017/2018 nr.4

DE OPBOUW OP WIELEN
Op woensdag 27 september (zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de eerste editie
van de Opbouw op Wielen VOOR DIT SCHOOLJAAR. De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag
weer tijdens de kleine pauze eigen ‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates,
een skatebord/flowboard, een step of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals knie-, elleboog- en
polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm ook een vereiste. Voor deze bescherming
dient iedereen zelf te zorgen.
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen in de
speelzaal.
De leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen, de eigen leerkracht staat bij de speelzaal om de materialen op de juiste plek te zetten.
De groepen 7/8 en 8 zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in de
BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas worden meegenomen.
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en drukte op
het plein.

SCHOOLKAMP GROEP 8
De kinderen van groep 8 gaan op woensdag 20 september a.s. op schoolkamp. Van woensdag t/m vrijdag zijn ze te gast op het Polvo-kamp in Riethoven. De vaste kampstaf bestaat dit
jaar uit de moeders van Bart, Noor, Seth en Jil, meneer Rick, juffrouw Marjan en meneer
Harry (vanaf woensdagnamiddag). Ook krijgen we nog hulp van diverse andere ouders bv.
voor het vervoer naar en van de kamplocatie, de fietstocht en het begeleiden van spelletjes
tijdens het schoolkamp. De ouders van deze kinderen hebben uiteraard uitgebreidere informatie gekregen.

INFORMATIEAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
Op dinsdagavond 3 oktober organiseert de school een informatieavond over het Voortgezet
Onderwijs voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 7 van 6/7), 7/8 en 8. De
leerlingen hebben hiervoor vorige week dinsdag een uitnodiging met antwoordstrookje
meegekregen.
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LEERLINGENRAAD
Vorige week maandag heeft de leerlingenraad van de school voor de eerste keer vergaderd.
De eerste vergadering was vooral bedoeld om te bespreken hoe de vacatures voor komend
schooljaar ingevuld gaan worden. De volgende vergadering wordt gebruikt om kennis met
elkaar te maken, afspraken te maken voor het komende schooljaar en om een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris te kiezen. In een volgende Nieuwsbrief een verslag van deze
vergadering.

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. Ook als u uw kind opgehaald
heeft bij de Peutergroep van Dikkie&Dik, het verzoek om buiten te wachten.

DE BIBLIOTHEEK IN DE BOR
Het nieuwe schooljaar is weer goed van start gegaan. De kinderen van de bovenbouw hebben hun eerste bezoek aan de bieb alweer gehad.
De kleuters krijgen van onze mediacoach Arjan Buchholz en enkele hulpouders op 20 en 22
september een rondleiding in de bieb en mogen dan hun eerste boek lenen.
Vanaf woensdag 27 september is de bieb geopend. Ouders kunnen dan met hun kind uit
groep 1 en/of groep 2 een boek uitzoeken. Kinderen vinden dit superleuk!
Denken jullie eraan dat de boeken van de BOR (op rug staat 031) ingeleverd worden bij de
BOR en niet bij de Witte Dame in de stad!
Openingstijdens: woensdag en vrijdag van 08.35-09.00uur
Heel veel leesplezier, de taalwerkgroep

GEGEVENSUITWISSELING BIBLIOTHEEK EINDHOVEN
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief een brief hoe de gegevensuitwisseling tussen school en de
bibliotheek Eindhoven is geregeld.

KALENDER
Door een communicatiefout kan de sportdag op dinsdag 10 april 2018 niet doorgaan. De
sportdag staat nu gepland op donderdag 12 april 2018. Wilt u deze datum aanpassen op de
schoolkalender?

STAKINGSDAG 5 OKTOBER
Op donderdag 5 oktober staat een landelijke stakingsdag in het basisonderwijs gepland. A.s.
woensdag komen bestuur en directeuren van SALTO bij elkaar om te bespreken welk standpunt door SALTO hierover wordt ingenomen. U wordt in ieder geval deze week nog geïnformeerd over de stakingsdag bij ons op school.
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HERHALING 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
mee te geven.

boterham aan uw kind(eren)

HET BEGIN VAN DE DAG OP SCHOOL
Een kwartier voor de aanvang van de schooltijd wordt er op de speelplaats door een leerkracht toezicht gehouden. Vóór 08.30 uur is uw kind dus op eigen risico op de speelplaats.
Voor de ouders en leerlingen uit groep 1 en 2 is er op woensdag en vrijdag spelinloop van
08.35 uur tot 09.00 uur. Ouders en leerlingen moeten uiterlijk om 08.45 uur in de klas aanwezig zijn. Zij hebben de gelegenheid om samen werkjes te maken of spelletjes te doen. Op
de andere dagen (maandag, dinsdag en donderdag) wordt u verzocht om de klas om 08.45
uur te verlaten/afscheid te nemen, zodat de leerkrachten met de lessen kunnen starten.
Voor ouders en leerlingen uit groep 3 is de inlooptijd van 08.35 tot 08.45 uur. Ook deze ouders worden verzocht om de klas om 08.45 uur te verlaten/afscheid te nemen.
De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen. De lessen voor deze groepen starten om 08.45 uur.
Bij regenachtig of extreem koud weer kunnen de kinderen ook eerder naar binnen.
Het zal duidelijk zijn dat de les verstoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw
kind regelmatig te laat komt, nemen wij contact met u op.
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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