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De derde challenge zit er op. De burgemeester van Eindhoven riep in zijn challenge persoonlijk op om een bal zo vaak mogelijk over te gooien in 2 minuten. En dat deden heel veel kinderen op de 22 SALTO-scholen dan ook.
Op allerlei momenten werd er druk geoefend om een bal naar elkaar over te spelen, zonder
dat die op de grond viel (voor wie deze challenge nog eens terug wil kijken:
https://youtu.be/v37qh0faxyQ)
In de gymles konden kinderen daarna laten zien hoe goed ze er echt in waren: op de SALTOscholen werd in totaal, in 2 minuten tijd zonder de grond te raken, liefst 13.976 overgegooid
Deze week de vierde en laatste challenge : nog eenmaal de
uitdaging aangaan vóórdat we komend weekend met heel veel
SALTO-kinderen zullen gaan meedoen aan de Marathon Eindhoven. Let zondag op de paarse sportshirtjes in de binnenstad
!!
De challenge van deze week is ingesproken door onze SALTOsportdocenten. U kunt deze bekijken via
https://www.youtube.com/watch?v=tPXa_3ahAdE&feature=y
outu.be

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders en verzorgers,
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Nini van Etten en ik ga werken als Interne
Begeleider op deze school. Ik word de opvolgster van juffrouw Korien. Deze maand loop ik
mee met juffrouw Korien en hoop ik klaar te zijn om haar goed te kunnen vervangen in november. Mijn eerste werkdagen zijn goed bevallen. Ik vind de Opbouw een leuke school met
allemaal leuke kinderen.
Als ik niet werk op de Opbouw, dan ben ik graag bezig in de tuin of in de keuken . Andere
dingen die ik graag doe zijn, lezen, wandelen, op vakantie gaan en uiteten.
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Ik heb er zin in om op de Opbouw te werken. Ik probeer de komende tijd in de ochtenden
vóór schooltijd buiten te lopen. Spreekt u mij dan gerust aan.
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MARATHON 2017
A.s. zondag 8 oktober vindt de Marathon van Eindhoven weer plaats. We doen dit jaar met
onze school met ruim 70 lopers mee, super! De deelnemers van onze school krijgen vrijdag 6
oktober allemaal een shirt en hun loopnummer mee (ook die voor de ouders en familie die
meelopen). We hopen dat het weer een beetje mee zit en dat we er met zijn allen een sportieve dag van gaan maken.

NIEUWS VAN DE MR
Om ouders meer te betrekken bij het werk van de MR, krijgt u via de nieuwsbrief na elke
vergadering een kort verslag over wat er besproken is. Op de vergadering die 25 september
heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- De staking van 5 oktober.
- Er is een start gemaakt met het evalueren en updaten van het activiteitenplan van de
MR; de volgende MR vergadering wordt hier een vervolg op gegeven.
De jaarrapportage vanuit de MR heeft u afgelopen dinsdag ontvangen.
Eerder was al bekend gemaakt dat Michael van Hartskamp als nieuw lid voor de oudergeleding in de MR zal deelnemen. Melanie des Bouvrie heeft deze vergadering afscheid genomen van de MR.
Vanuit school komt Annuska Senden (leerkracht groep 1C) de MR versterken. Zij neemt
hiermee de plek in van Femke Floris die voor de vakantie afscheid heeft genomen.

SINTERKLAAS
Het duurt nog even maar we zijn er toch al mee bezig, Sinterklaas! Welke ouders hebben zin
en tijd om met onze werkgroep mee te helpen en denken over het Sinterklaasfeest bij ons
op school? We komen op vrijdagmiddag 27 oktober bij elkaar om ideeën uit te wisselen. Je
kunt je hiervoor via de mail opgeven bij Juffrouw Linda ( l.deruijter@bs-opbouw.nl) of Juffrouw Kim( k.klaus@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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