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NIEUWE SAMENSTELLING OUDERRAAD
De nieuwe samenstelling van de ouderraad schooljaar 2017/2018 is:
Voorzitter: Desiree van Wessel-Holla, moeder van Lisanna groep 4A en Elisa groep 3B,
Penningmeester: Sanne van Gennip, moeder van Vito groep 4B en Juna groep 2B,
Secretaris: Didier Barrois, vader van Cas groep 1B,
Lid: Alime Gökmen, moeder van Mina groep 5A en Esma groep 3B.

INFORMATIEBIJEENKOMST LUIZEN GGD
Op woensdag 22 november zal een medewerker van de GGD een informatiebijeenkomst
houden over luizen.
De ouders die de hoofdluiscontroles op onze school uitvoeren, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor ouders die graag wat meer willen weten of vragen
hebben over dit onderwerp.
Zij zijn natuurlijk ook welkom!
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de koffiekamer van 08.45-09.45 uur.
Voor vragen kunt u terecht bij juffrouw Barbra.

SCHOOLCONTACTPERSONEN
Door het vertrek van juffrouw Korien is m.i.v. 12 november juffrouw Nini de nieuwe schoolcontactpersoon van onze school. Zij doet dit samen met meneer Jan (groep 6). Op bladzijde
32, 33 en 34 van de schoolgids deel 1 kunt u lezen wat de schoolcontactpersoon voor u kan
betekenen.

TIPS VOOR EEN GEZONDE LUNCHTROMMEL.
Op school stimuleren we gezonde voeding.
Hieronder enkele tips als aanvulling in de lunchtrommel.
Knabbelgroenten, zoals komkommer, wortel, paprika, augurk, radijs of tomaatjes.
Ook is een gekookt eitje een gezonde snack.
Naast een boterham is een stukje fruit een lekkere aanvulling voor kinderen.
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GROEP 1 EN 2
Dit schooljaar zijn wij als SPIL centrum voor het eerst begonnen
met een pilot met een thuisopdracht rondom een thema. Een
nieuw initiatief om thuis en school meer met elkaar te verbinden.
Dit willen we samen met uw kind en u doen! De bedoeling is dat
er bij een thema een thuisopdracht komt waar zowel in de klas als
thuis aan gewerkt wordt. Deze opdrachten zijn uiteenlopend, het
kan variëren van knutselen tot fotograferen. Het gaat ons om het
proces tussen ouder en kind en de leerkracht. Het kind maakt een
product waarin zowel de leerkracht als de ouder ondersteunt.
Samen zorgen we voor verbinding binnen de thema’s waarin de
eigenheid van elk kind zichtbaar wordt! We hopen dat u er net
zoveel zin in heeft als wij!
Tijdens het thema herfst hebben de kinderen op school een kale boom geschilderd. Thuis
hebben de kinderen de boom verder versierd met blaadjes, nootjes, tekeningen en knutselwerkjes. Op school hebben de kinderen hun mooie kunstwerken laten zien. In groep 2A
hebben de kinderen er daarna telactiviteiten meegedaan zoals u kunt zien op onderstaande
foto’s.

Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de groepen 1 en 2.

FRUIT
Op vrijdag 10 november kregen wij een verrassing van het Albert Heijn Distributiecentrum
Tilburg.
We ontvingen voor de groepen 1 tot en met 5 een winkelmand met fruit. Volgens een aantal
medewerkers hadden wij dit verdiend!
Het Albert Heijn Distributiecentrum Tilburg werkt aan allerlei verbeteringen. Daarom plantten ze gezamenlijk een appelboom met 120 appels. Elke appel stond voor een verbeteridee.
Elke keer dat er een idee wordt uitgevoerd, wordt er fruit uitgedeeld. In dit geval mochten
wij het fruit in ontvangst nemen en hebben wij genoten van bananen, appels en mandarijnen.
Albert Heijn Distributiecentrum Tilburg bedankt!
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POSTENTOCHT GROEP 5A
Op vrijdag 10 november had onder andere groep 5A het geluk dat ze naar het Philips de
Jongpark mochten. De kinderen vonden het geweldig!
Met de fiets nog wel! Dankzij vier lieve ouders die ons begeleidden, lukte dit prima.
Eenmaal daar aangekomen waren het ouders Jeroen, Janneke en Lies van de Natuurcommissie die ons van alles vertelden van het bos, paddenstoelen, sporen, vruchten, zaden, bolsters, bladeren enz. We mochten zelfs van alles proeven.
Het was een heerlijke ochtend. Dankjewel voor alles!
Groep 5a

FILMOPNAMES STAGIAIRES FONTYS SPORTHOGESCHOOL
Elke dinsdag en donderdag zijn er tijdens de gymles van uw kind(eren) eerstejaars stagiaires
aanwezig van Fontys Sporthogeschool te Eindhoven. Bjarne, Loek, Toyah en Tim ondersteunen de sportdocenten bij het lesgeven of geven zelf les en worden begeleid door meneer Peter Snoek en juffrouw Floor van Boxtel die als sportdocenten aan onze school verbonden
zijn. Ook ondersteunen de studenten bij de naschoolse sportactiviteiten.
Om Bjarne, Loek, Toyah en Tim beter te kunnen begeleiden tijdens de stage binnen de les Lichamelijke Opvoeding zullen zij regelmatig dit schooljaar gedurende de lessen opnamen van
zichzelf maken. Het kan natuurlijk zijn dat uw kind ook in beeld komt. Deze opnamen zijn
enkel gericht om het lesgeven en de interactie van de studenten met de leerlingen te verbeteren.
Deze opnamen worden alleen door de studenten, onze sportdocenten en de docent communicatie van Fontys Sporthogeschool bekeken en besproken. Buiten deze betrokkenen zullen de opnamen niet aan derden worden getoond.
Als u bezwaar heeft tegen de opnamen waarop uw kind kan voorkomen, wilt u dat dan vóór
a.s. dinsdag 21 november melden bij de leerkracht van uw kind(eren)?
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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