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AFSCHEID
In de vorige Nieuwsbrief heeft juffrouw Korien een stukje geschreven over haar afscheid bij
ons op school. Een oplettende ouder wees mij op een foutieve datum in het stukje, waarvoor hartelijk dank. De laatste werkdag voor juffrouw Korien is dinsdag 7 november. Wanneer u als ouder(s) nog even persoonlijk afscheid wilt komen nemen, juffrouw Korien is op
haar vertrouwde plekje in het IB-kantoor te vinden.

OUDERHULPFORMULIER
Wel wat laat, excuses hiervoor, maar vandaag krijgen de oudsten uit het gezin het ouderhulpformulier mee naar huis. Het verzoek is dit formulier uiterlijk vrijdag 10 november ingevuld weer mee naar school te geven. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de hulp
die ouders ons bij activiteiten kunnen geven.

POSTEN TOCHT GROEP 5 EN 6
De herfst is inspirerend voor jong en oud. Daarom gaan de kinderen van de groepen 5 en 6
dit jaar weer naar het Philips de Jongh park op vrijdag 10 november. Ze gaan zich bezig
houden met het rangschikken van takken, vruchten en bolsters. De kinderen zoeken verschillende soorten kleurige bladeren en paddenstoelen. Zij bekijken de verspreiding van zaden en
proeven verschillende vruchten en noten. We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders
per klas die de kinderen willen helpen met zoeken en onderzoeken. Als u wilt helpen, kunt u
zich aanmelden bij juffrouw Katja, juffrouw Hanneke en meneer Jan.

LEERLINGENRAAD
Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad hoog bezoek ontvangen. De directeur van de
bibliotheek Eindhoven kwam namelijk langs om een aantal vragen te beantwoorden van de
leerlingenraad. Aanleiding was een brief die de leerlingenraad vorig jaar naar de burgermeester van Eindhoven en de directeur van de bibliotheek Eindhoven heeft gestuurd. In een
volgende Nieuwsbrief zal de leerlingenraad verslag doen van het bezoek.
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RAPPORTEN
GROEP 1 EN 2
In de week van 13 november vindt het eerste oudergesprek voor de kinderen van groep 1 en
2 plaats. De kinderen krijgen nog géén rapport mee naar huis. Het oudergesprek vindt
plaatst aan de hand van het gespreksformulier en op basis van de eerste observaties.
Op vrijdag 2 februari krijgen de kinderen van groep 1 en 2 voorafgaand aan de gesprekken in
de week van 5 februari hun eerste KIJK! rapport mee naar huis. Op deze manier kunt u het
rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens het oudergesprek met de leerkracht van
uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de kinderen hun rapport ook aan anderen kunnen laten zien. I.v.m. de KIJK! cyclus lopen deze gesprekken niet gelijk met de oudergesprekken van de leerlingen van groep 3 t/m 8.
De laatste KIJK! rapportage krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 mee op vrijdag 22 juni, zodat u thuis de rapportage vooraf kunt inzien. Het oudergesprek over dit rapport vindt plaats
in de week van 25 juni en is facultatief. U kunt zich vooraf aanmelden voor het rapportgesprek of u wordt uitgenodigd door de leerkracht. De uitslagen van de CITO-toetsen voor de
leerlingen van groep 2 worden in de KIJK! rapportages meegenomen.
GROEP 3 T/M 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen volgende week vrijdag 10 november hun rapport
mee naar huis. Op deze manier kunt u het rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens
het oudergesprek met de leerkracht van uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de kinderen hun rapport ook aan anderen kunnen laten zien. Het rapport moet uiterlijk
vrijdag 15 december getekend weer op school worden ingeleverd.
Bij het tweede rapport in maart 2018 treft u als losse bijlage bij het rapport de CITO-scores
van uw kind aan.
In juni 2018 krijgt u een uitnodiging voor de facultatieve oudergesprekken. Als u behoefte
heeft aan een gesprek kunt u zich daarvoor aanmelden. Het kan ook zijn dat de leerkracht
van uw kind(eren) u uitnodigt voor een gesprek. Het eindrapport met als losse bijlage de
CITO-scores gaat mee op woensdag 4 juli 2018.
Wilt u vrijdag 13 november een plastic tas aan uw kind meegeven, zodat het rapport netjes
thuis aankomt?
Meer uitleg over de rapporten kunt u krijgen bij de leerkracht van uw kind(eren).

NIEUW PROJECT IN WOENSEL-NOORD: BUURTPOST!
Beste ouders en verzorgers,
Bent u vaak thuis en woont u in Woensel-Noord? Vindt u het geen probleem om pakketjes
van buurtgenoten tegen een vergoeding in ontvangst te nemen? Dan is Buurtpost misschien
wel iets voor u.
Buurtpost is een nieuw initiatief in Woensel-Noord om de sociale contacten in de buurt te
bevorderen en bewoners met elkaar in verbinding te brengen. Buurtpost biedt bewoners de
mogelijkheid een inkomen te verwerven en meer sociale contacten op te doen. Buurtposters
kunnen deelnemen aan verschillende cursussen en leuke activiteiten.
Ook kun je deelnemer worden van buurtpost en de pakketjes die je online bestelt laten bezorgen bij de Buurtposter bij jou in de buurt! Lijkt het jou leuk om hieraan mee te doen? Kijk
dan op www.buurtpost.nl, hier is tevens meer informatie te vinden over dit project.
Op deze manier mis je nooit je pakketje, er is immers altijd iemand thuis!
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LUMENS
Mijn naam is Sinem Kocaman. Ik ben 29 jaar oud, getrouwd, heb een kind en woon in Tilburg. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier
waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd
om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse taal
nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over
wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je doen als een kind niet luistert of hoe ga
je om met social media. Met dit soort vragen kan je bij mij terecht om samen een antwoord
te vinden.
Pedagogische ondersteuning is een voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.
Ik ben de contactpersoon en je zult mij regelmatig zien lopen op school. Kortom kun je tips
en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt alledaagse vragen over je
kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan kijken we samen wat nodig is.
Hartelijke groet,
Sinem Kocaman
Telefoonnummer: 06 30610047 E-mailadres: s.kocaman@lumenswerkt.nl

DE OPBOUW OP WIELEN
Op woensdag 8 november(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de tweede 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.
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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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