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AFSCHEID
Na ruim 46 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben komt er binnenkort een eind aan mijn
loopbaan.
Ik heb de kleuterschool zien veranderen in basisschool, het schoolbord in het digibord, verslaglegging op papier in digitale rapportages …. en zo kan ik nog heel veel voorbeelden aan
dit rijtje toevoegen.
Hoewel niet alle veranderingen verbeteringen zijn geweest, heb ik het toch altijd weer een
uitdaging gevonden om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan.
De afgelopen 3 jaren heb ik als Interne Begeleider gewerkt op basisschool de Opbouw en
daar kijk ik met heel veel plezier op terug. De Opbouw is een dynamische school met een
hecht team dat ernaar streeft de kinderen op onderwijsinhoudelijk en sociaal gebied de begeleiding en zorg te geven die nodig is.
Een toegankelijk team dat steeds bereid is om zich verder te scholen als blijkt dat de praktijk
daarom vraagt.
Ik heb ook fijn samengewerkt met Imke als collega Interne Begeleider en met Harry die met
recht trots mag zijn op zijn school.
Mijn opvolgster Nini zal het “stokje” over gaan nemen en ik heb er het volste vertrouwen in
dat haar ervaring en inzet prima aan zal sluiten bij wat de school nodig heeft.
Ik bedank de kinderen voor hun spontaniteit en hun openheid en alle ouders voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Ik wens hen alle goeds in de toekomst met hun kinderen op de Opbouw maar ook daarna in hun verdere leven.
Mijn laatste werkdag zal zijn dinsdag 8 november en wanneer iemand nog even persoonlijk
langs wil komen is die van harte welkom !
Wellicht zien jullie mij nog wel eens op de Opbouw: hetzij als oma om mijn kleinkinderen op
te halen, hetzij uit belangstelling voor het reilen en zeilen op de school of om nog wat “bij te
springen” als dat nodig is.
Hartelijke groeten,
Korien

GEVONDEN VOORWERPEN
In de hal van de school liggen vanaf vandaag gevonden voorwerpen uitgestald. Mocht u nog
iets missen van uw kind(eren) kom dan gerust een kijkje nemen!
Begin volgende week gaan overgebleven spullen naar een goed doel.
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KABOUTERPAD
Op vrijdag 27 oktober gaan de kleuters van de groepen 1 en 2 onder begeleiding van ouders
“het kabouterpad” lopen. Zij lopen van school naar het bos. Het is een wandeling waarbij
van alles te zien en te beleven valt, misschien zelfs wel een echte kabouter………
De tocht gaat bij elk weertype door, dus denk aan laarzen en regenkleding als dat nodig is.
Ook een plastic tas is handig om de gevonden bladeren, eikels en andere mooie dingen uit
het bos mee naar school te nemen.
Bij de klas van uw kind hangt een intekenlijst voor ouders die een groepje willen begeleiden.
Daar staat ook de vertrektijd genoteerd.

EEKHOORNPAD
Op vrijdagochtend 3 november hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 een speurtocht in
het bos. Door middel van eekhoorntjes komen zij allerlei leuke dingen te weten over de
herfst en het bos. Hier zijn ouders voor nodig die samen met de kinderen in kleine groepjes
daar naar toe wandelen. U kunt zich hiervoor opgeven op de intekenlijsten die bij het lokaal
van uw kind hangen. Daar staan ook de vertrektijden op. Denk aan laarzen en regenkleding,
want de tocht gaat bij ieder weertype door.

INTOCHT VAN SINTERKLAAS IN EINDHOVEN OP
18 NOVEMBER
De Sint komt weer ouderwets met de stoomboot aan op de Kanaaldijk Noord.
Op zaterdag 18 november zullen weer vele kinderharten sneller gaan slaan als ze in de verte de boot van Sinterklaas en zijn Pieten over het Eindhovens Kanaal zien aankomen. Zoals elk jaar beloofd het weer een heel groot feest te worden. Vanaf 11.30 uur zijn alle kinderen en natuurlijk hun ouders van harte welkom om aan de Kanaaldijk Noord voor de intocht van de Goedheiligman. En zoals het een goede traditie betaamt, is er een fantastisch
programma samengesteld om de kinderen - en natuurlijk hun ouders - feestelijk in de
stemming te brengen tot de Sint en zijn vrienden met hun boot aanmeren.
Rond de klok van 12.15 uur wordt Sinterklaas verwacht en hij zal officieel welkom geheten
worden door burgemeester Jorritsma. Het programma zal bestaan uit muziek, feest en dans
zodat de Sint en zijn mannen zoveel mogelijk handjes gaan schudden en tekeningen en gedichten in ontvangst nemen. Daarna stijgt Sinterklaas op z'n paard en vertrekt de stoet rond
13.00 uur richting het centrum van de stad via de bekende route langs het kanaal. Over het
Stratumseind en het Catharinaplein, waar de mascottes Woutje en Foxy van onze voetbalclubs ook zullen aansluiten.
Na een optocht door de binnenstad komt Sinterklaas rond 14.00 uur aan op het 18Septemberplein en zal hij op zijn zetel plaatsnemen om handjes te schudden. Fleurtje en de
coole Pieten band zullen het programma verzorgen. Er is voor alle kinderen de gelegenheid
om aan verschillende activiteiten deel te nemen. Schminken, cakejes versieren, tekeningen
maken, spelletjes parcours en ook zal circus groep Simsalabim aanwezig zijn om korte circus
shows te geven. Om een uur of 16.00 zal Sinterklaas afscheid nemen en na een vermoeiende
dag samen met de Pieten rustig naar zijn residentie vertrekken. Kortom, iedereen is welkom
en voor alle kleine en grote kinderen is er veel te beleven.
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REMINDER: HULP GEZOCHT BIJ SINTERKLAASVOORBEREIDINGEN
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 om 14.45 uur bij elkaar om ideeën uit
te wisselen. Je kunt je hiervoor via de mail opgeven bij Juf Linda l.deruijter@bs-opbouw.nl of
Juf Kim k.klaus@bs-opbouw.nl

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 23 oktober
heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- het activiteitenplan voor 2017-2018 is vastgesteld
- de MR heeft besloten om een deel het MR budget te reserveren voor (de aanschaf
van materialen voor) de leerlingen op school.

KLASSENOUDERS
Ook dit schooljaar zijn er op school in alle groepen klassenouders actief. Dit zijn één of twee
ouders per groep die door de leerkracht zijn gevraagd. De school heeft een protocol opgesteld dat bedoeld is als leidraad voor klassenouders en leerkrachten om de samenwerking en
communicatie tussen hen te bevorderen, te stimuleren en duidelijkheid te geven over taken
en bevoegdheden van de klassenouders. De leerkrachten hebben of gaan het protocol met
de klassenouders bespreken.
Een overzicht van de klassenouder(s) per groep:
groep 1A: de moeders van Jesslyn Hageman en Emy van der Heijden,
groep 1B: de moeders van Sjors van Waas en Dominique Manders,
groep 1C: de moeder van Stijn Blaakman,
groep 2A: de moeders van Juliën en Raphaël Amanda en Ashley van Vroonhoven,
groep 2B: de moeders Melanie Bouten en Naud Pastink,
groep 3A: de moeders van Iris van Heugten en Igor Djapic,
groep 3B: de moeders van Jaylinn van der Vleuten en Azzurra Bierens,
groep 4A: de moeders van Roos Hovestad en Yfke Pastink,
groep 4B: de moeder van Jesse Louwers,
groep 5A: de moeders van Fé van Brakel en Keysha Vriens,
groep 5B: de moeders van Esmee van Cranenbroek en Suze van Hout,
groep 6: de moeder van Tatum Glas,
groep 6/7: de moeder van Wessel Baas en Sem Stallen,
groep 7/8: de moeders van Jil Jones en Seth Glas,
groep 8: de moeder van Bart van Baarle
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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