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KINDERBOEKENWEEK 2017
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek en dit jaar gaan we GRIEZELEN, want het
thema is “Griezelen, gruwelijk eng”. In iedere klas zal een boek centraal staan dat binnen het
thema griezelen past. Er zal regelmatig gesproken worden over boeken, er zal veel worden
voorgelezen en sommige klassen krijgen bezoek van de mediacoach van onze school. Ook
de verschillende soorten bekroningen zullen ter sprake komen, denk daarbij aan de Griffels,
Penselen, Paletten en Vlag en Wimpels.
Kinderen voor Kinderen zingt ook weer een leuk toepasselijk lied bij de Kinderboekenweek:
https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8
De Kinderboekenweek wordt bij ons op school op woensdag direct bij binnenkomst op een
feestelijke, muzikale manier geopend! De kinderen komen gewoon op het normale tijdstip
binnen en zullen meteen in een feeststemming raken…
Ook in de bibliotheek in de Witte Dame vinden gedurende de Kinderboekenweek feestelijke
activiteiten plaats. Denk daarbij aan kinderboekenschrijvers die zelf komen voorlezen, een
ontmoeting met Dolfje Weerwolfje, een familievoorstelling met de Sprookjeskoningin of een
spannende voorstelling over Ali Baba en de veertig rovers. Voor meer informatie:
http://mailchi.mp/1a8f95d86176/3zpa2mlfwp-796477?e=8a3a62202a
De Kinderboekenweek duurt officieel tot zondag 15 oktober.
We wensen jullie de komende weken extra veel leesplezier!

PERSONEEL
M.i.v. dinsdag 2 oktober zult u een nieuw gezicht zien op onze school. Vanaf deze dag start
juffrouw Nini van Etten haar werkzaamheden bij ons op school als opvolgster van juffrouw
Korien als Intern Begeleider voor de groepen 4 t/m 8. Juffrouw Korien heeft haar laatste
werkdag op dinsdag 7 november en daarna gaat zij met een welverdiend pensioen. Tot die
tijd gaat juffrouw Korien haar werkzaamheden overdragen aan juffrouw Nini. In een volgende Nieuwsbrief stelt juffrouw Nini zich aan u voor. De werkdagen van juffrouw Nini zijn dinsdag t/m donderdag. Juffrouw Imke blijft de vertrouwde Intern Begeleider voor de groepen 1
t/m 3.

HERINNERING STAKING DONDERDAG 5 OKTOBER
In overleg met bestuur en de SALTO-directeuren is besloten dat op 5 oktober i.v.m. de staking alle SALTO-scholen zijn gesloten, dus ook onze school, zie Nieuwsbrief nr. 5 van 20 sept.
Ouders dienen op deze dag zelf voor de opvang van hun kind(eren) te zorgen. Ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van onze school staat achter dit besluit.
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Ook de afgelopen week is er op alle 22 SALTO-scholen gesport en gewerkt aan het thema ‘gezonde leefstijl‘.
De tweede challenge, ingesproken door de
bekende vlogger Dylan Haegens, stond de
hele week centraal ( voor wie nog even terug
wil kijken: https://youtu.be/88ZbWzRHucY ).
Op de SALTO-scholen zag je kinderen overal ‘twee minuten sprintjes trekken‘ en dat leverde
veel sportieve tafereeltjes op. In totaal is er op de SALTO-scholen 1563 km en 542 meter gesprint. Een sportieve TOP-prestatie.
Deze week de 3e challenge ingesproken door de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma https://www.youtube.com/watch?v=v37qh0faxyQ&feature=youtu.be
“hoe vaak kan een bal worden overgegooid zonder deze te laten vallen”?

NIEUWE CONTACTPERSOON WIJEINDHOVEN
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Daniëlle Sanderson en ik ben sinds kort de nieuwe contactpersoon vanuit WIJEindhoven als opvolgster van Michael van Tilburg, team Woensel-Noord
Ontginning. Misschien hebben jullie mij al gespot; ik ben op dinsdagochtend tussen 08.30 en 09.30 uur te vinden in de hal, of buiten op het
schoolplein. Ik probeer een beetje rond te lopen om kennis te maken;
bij vragen kun je me altijd aanspreken, en we kunnen een afspraak maken als er meer tijd nodig is voor een vraag.
Ik werk sinds januari 2015 bij WIJEindhoven als generalist, waar ik als specialisme jeugd heb.
Hiervoor heb ik circa 15 jaar in de hulpverlening gewerkt met ouders en kinderen. Naast het
werk ben ik graag bezig met o.a. koken, rommelen in de tuin, schilderen en natuurlijk mijn
zoontje!
Ik vind het ontzettend leuk om contactpersoon te zijn van deze school. Spreek me gerust aan
als er vragen zijn; ik denk graag mee. Tot ziens!
Groeten, Danielle

ONTRUIMINGSOEFENING
Op maandag 25 september heeft op school een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden. Zo leren de kinderen wat zij moeten doen bij alarm op school. Ook is het voor de school
een test om te zien of alles werkt. We kunnen eventuele onvolkomenheden bijstellen. De
oefening is prima verlopen. Binnen een paar minuten stonden alle kinderen van het Spilcentrum met hun leerkrachten en pedagogisch medewerkers veilig op een van te voren afgesproken plek op de speelplaats. Daarna zijn alle kinderen naar een verzamelplaats gelopen
buiten de school. Later dit schooljaar vindt er nog een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats.
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SCHOOLKAMP 2017
Vorige week is groep 8 op schoolkamp geweest. We waren weer te gast op het Polvo-kamp
in Riethoven. Kinderen en begeleiders kijken terug op een zeer geslaagd kamp. Het weer was
fantastisch, het programma verliep naar wens, de sfeer was uitstekend en we zijn allemaal
weer veilig en ongeschonden op school teruggekeerd.
Dankzij de bereidwillige medewerking van de moeders van Bart, Noor, Seth en Jil
waren de maaltijden en verdere catering uitstekend verzorgd. Ook het vervoer van de bagage naar en van het kamp en de fietstocht heen, was mede dankzij de hulp van diverse ouders
prima geregeld. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor!

FOTO’S EN FILMPJES MAKEN OP SCHOOL
Op school worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij wij aan ouder(s)/verzorger(s) vragen om te helpen of waarbij wij ouder(s)/verzorger(s) en andere familieleden uitnodigen om bij de activiteit aanwezig te zijn. Tegenwoordig heeft bijna iedereen
de beschikking over een mobiele telefoon met camerafunctie. Wij snappen dat u het leuk
vindt om foto’s en/of filmpjes te maken van de activiteit en/of uw kind(eren), maar wij willen u ook vragen om de privacy van anderen in acht te nemen. Niet iedereen vindt het prettig, of hebben andere redenen, dat foto’s en/of filmpjes van hun kind(eren) op bv. facebook
of andere social media worden geplaatst zonder hun medeweten. Wilt u daar rekening mee
houden!
Op bladzijde 18 en 19 van de kalender en schoolgids deel 2 kunt u het beleid van SALTO over
INTERNET EN SOCIAL MEDIA nog eens nalezen.

VIERING VRIJDAG 13 OKTOBER
Op vrijdag 13 oktober staat er een viering op het programma. Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken naar het optreden van uw kind(eren). De viering vindt plaats in de
gymzaal. Op het rooster kunt u zien wanneer uw kind met zijn/haar klas aan de beurt is. We
zien u graag op de 13e!
Viering vrijdag 13-10
09.15-10.00 uur
10.45-11.30 uur
Alle groepen 1
Groep 2b
Groep 2a
Groep 3a
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5b presentatie
Groep 6/7 presentatie
Groep 7/8
13.30-14.15 uur
Groep 3b
Groep 4b
Groep 6
Groep 8 presentatie
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KIES JE SPORT
In de week van 2 oktober ontvangt uw kind een boekje of flyer van het project “Kies Je
Sport”.
Kies je Sport is een programma dat de mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport
en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen kinderen ontdekken welke sport en sportaanbieder het beste bij ze past.
Meedoen
Van 30 oktober t/m 17 december 2017 bieden Eindhovense Sportaanbieders
kennismakingscursussen aan voor kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit
twee tot vier lessen in aaneengesloten weken op de locatie van de sportaanbieder. In totaal
kan worden gekozen uit 94 cursussen, deze staan op eindhovensport.nl/kiesjesport. Het
programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en najaar herhaald. Sportaanbieders kunnen
steeds nieuwe cursussen aanmelden voor het project.
Inschrijven
Inschrijven voor een sport naar keuze kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 3 t/m 27 oktober. Ouders maken op de website een account aan, selecteren de activiteit en schrijven
hun zoon/ dochter in bij de activiteit naar keuze. De sportaanbieder ontvangt per e-mail een
aanmelding met de gegevens.

ACTIE JUMBO SPAREN VOOR JE SCHOOL VAN START
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een
school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en
zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen
de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u
uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar
u de punten in achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.
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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