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SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN MET JE KNECHT…!
Op vrijdag 1 december komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten een bezoek brengen aan de
school. Rond 08.45 uur verwelkomen we met alle groepen de Sint en zijn pieten op het plein
aan de kant van de gymzaal. De kinderen zoeken deze ochtend buiten de eigen leerkracht op
en gaan daarbij staan. U bent ook van harte welkom om te komen kijken naar de aankomst
van Sinterklaas. De kinderen mogen uiteraard verkleed naar school toe komen.
Sinterklaas en zijn pieten zullen met groep 1 t/m 4 een feestje gaan vieren in de speelzaal.
Vervolgens brengt sinterklaas nog een persoonlijk bezoek aan deze klassen.
De groepen 5 t/m 8 hebben de drukke Sint een handje geholpen en vieren het Sinterklaasfeest met surprises in de klas.
Bij slecht weer kan de Sint niet op het schoolplein ontvangen worden. Zijn ontvangst is dan
in de school. Helaas kunnen wegens ruimtegebrek ouders daar dan niet bij aanwezig zijn.

IDEETJES VOOR TRAKTATIES SINT

Sint van een half ei
van met paprika en kaas

Pietje gezond!, komkommer,
tomaatje, rucola, olijf of druif

Appelstukjes in de vorm
van een mijter

SCHOOLKRANT WEET JE VEEL
Regelmatig verschijnen er weer nieuwe dingen op de website van onze schoolkrant. Deze
week zijn er weer tal van nieuwtjes uit de groepen verschenen.
Wilt u meer weten over wandelende takken, herfst, Glow, skaten, het schoolkamp, een recept voor een pizza, een paar mooie gedichten lezen, en leren hoe je een egel knutselt? Op
http://www.opbouwweetjeveel.nl/ leest en ziet u er meer over. U kunt ook meneer Koen
van groep 6/7 veel beter leren kennen en als klap op de vuurpijl hebben we voor u een exclusief interview met Angelica Bus, de voorzitter van het college van bestuur van SALTO.
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KERST
De kinderen genieten op dit moment volop van het Sinterklaasfeest, maar achter de schermen zijn wij al druk bezig met de organisatie van de Kerstactiviteiten. De Kerstwerkgroep is
op zoek naar slingers en plastic kerstballen/-versiering om de school mee te versieren. Als u
toevallig nog iets heeft liggen thuis wat u aan school wilt geven, kunt u dit inleveren bij juffrouw Amy van groep 2a of juffrouw Marjan van groep 7/8. Daarnaast zoeken wij iemand die
de Kerstman zou willen spelen op donderdag 21 december tijdens het kerstdiner.
Het kerstdiner wordt altijd op het plein afgesloten onder het genot van een drankje en een
klein vuurtje. We zijn daarom op zoek naar hout wat we in de vuurkorven kunnen branden. Mocht u ons kunnen helpen of heeft u iets wat wij zoeken, dan kunt u contact opnemen met juffrouw Amy, eventueel per e-mail: a.vandenaker@bs-opbouw.nl Alvast bedankt
voor uw hulp!

KERSTDINER 21 DECEMBER 2017
Donderdag 21 december is ’s avonds het kerstdiner op school. De kinderen worden om
17.00 uur met hun zelf gemaakte hapjes in de klas verwacht. Vanaf 11 december hangt hiervoor een inschrijflijst bij de klas. Het is voldoende als u voor 5 tot 8 leerlingen een hapje
maakt. Daarnaast is het prettig als u rekening houdt met veelvoorkomende diëten/allergieën
van de leerlingen in de klas van uw kind. U kunt dit navragen bij de groepsleerkracht. De ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 3 halen na afloop van het diner om 18.25 uur hun
kind(eren) zelf op in de klas. De andere klassen komen om 18.30 uur naar buiten. Het is de
bedoeling dat alle kinderen worden opgehaald door hun ouders. Mocht dit niet mogelijk zijn,
graag uiterlijk op 20 december melden bij de leerkracht van uw kind(eren). U bent zelf van
harte welkom vanaf 18.00 uur op het plein. Onder het genot van glühwein en warme chocomelk kunt u hier wachten op uw kind.
De kinderen zijn donderdagmiddag om 12.15 uur uit, ’s middags is er dus geen school.
Op vrijdag 22 december gaan de kinderen gewoon naar school volgens het gebruikelijke
rooster.

VACATURE OVERBLIJFMOEDERS
De school is dringend op zoek naar overblijfmoeders, die in de grote pauze tussen 11.45 en
13.15 uur de leerkrachten ondersteunen bij het overblijven. Het gaat om eten met de leerlingen in de klas en samen met een leerkracht buiten surveilleren. Een overblijfouder ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich
aanmelden via info@bs-opbouw.nl of rechtstreeks bij de directeur van de school. Er volgt
dan een gesprek waarin wordt besproken wat de taken en verantwoordelijkheden van een
overblijfmoeder zijn. Deze taken en verantwoordelijkheden liggen vast in een protocol.

BASISSCHOOL SCHAATSFESTIJN
Het organisatiecomité van het schaatsfestijn wil alle deelnemers bedanken voor hun deelname aan het mooie schaatsfestijn afgelopen vrijdag. Wij hopen dat iedereen ervan genoten
heeft en dat jullie volgend jaar ook weer meedoen.
Er zijn op de ijsbaan TV opnames gemaakt van de kinderen door Omroep Brabant. Via uitzending gemist Omroep Brabant, kunt u deze beelden nog terugzien.
De fotograaf van het schaatsfestijn heeft prachtige foto’s gemaakt van de kinderen.
Deze foto’s zijn binnenkort te vinden op www.ijce.nl onder Actueel/Fotoalbums/seizoen
2017-2018.
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OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER SCHOOLJAAR 2017/2018
Deze en vorige week hebben de ouder(s)/verzorger(s) die de ouderbijdrage en/of de bijdrage voor het continurooster 2017/2018 nog niet betaald hebben, hiervoor via de e-mail een
herinnering ontvangen. Gelukkig hebben veel ouder(s)/verzorger(s) de bijdrage(n) alsnog
voldaan. Heeft u dit nog niet gedaan, het verzoek om deze betaling(en) z.s.m. uit te voeren.
Mocht het voor u een probleem zijn om op korte termijn te betalen, kunt u altijd een afspraak met de directeur van de school hierover maken.

OPROEP VOOR DE KANGOEROEGROEP
Over een aantal weken gaan de groepen 5 t/m 8 met een challenge aan de slag bij de kangoeroegroep. We zijn daarvoor op zoek naar 6 dozen. Het liefst een chipdoos van Croky.
De doos graag inleveren bij ondergetekende voor 8 december. Alvast bedankt namens de
Kangoeroegroep. Juffrouw Joyce

KEIGAAF
Onze school doet zijn best om de leerlingen met veel plezier (meer) te laten bewegen en gezond te laten eten en drinken. Om dit te bereiken nemen wij deel aan KEIGAAF. In KEIGAAF
staan de school en de kinderen centraal. Een werkgroep op school is op dit moment aan het
bestuderen waar de grootste kansen liggen voor wat betreft meer bewegen en gezonder
eten. Deze werkgroep staat open voor al uw ideeën, dus als u kansen ziet en/of ideeën hebt,
horen wij die graag. Momenteel is er één ouder die zitting heeft in de werkgroep. Als u ook
belangstelling hiervoor heeft, kunt u zich bij de directeur van de school aanmelden.
Wat gaat u merken van KEIGAAF
U zult merken dat we dingen gaan veranderen op school of dat er al dingen veranderd zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuw uitdagend spelmateriaal op het schoolplein of veranderingen in de omgeving van school om zoveel mogelijk te stimuleren dat uw kind naar school
kan lopen of fietsen. Ook zullen we uw hulp op gezette tijden inroepen. Hierbij kunt u denken aan het leveren van leuke ideeën om de schoolomgeving beweegvriendelijker te krijgen.
Ook kan dit kan zijn als betrokken ouder bij leuke initiatieven die we voor de kinderen organiseren of door thuis met uw kind(eren) over KEIGAAF te praten.
KEIGAAFborden
Op de deuren in de hal (naast het mededelingenbord) en in de BOR vindt u KEIGAAF-borden
met daarop allerlei nieuwtjes over sportevenementen waaraan de school heeft deelgenomen of evenementen die nog gaan plaatsvinden en tips over gezonde voeding.
Onderzoek
Wij zijn als school heel erg benieuwd of we succesvol zijn in onze eigen keigave schoolaanpak en of we bepaalde dingen nog beter kunnen maken in de toekomst. Daarom doen wij
ook mee aan het bijbehorende onderzoek. De leerlingen die vorig jaar in groep 4 en groep 6
hebben meegedaan aan dit onderzoek (uiteraard na toestemming van de ouder(s).
Op de website van de school www.bs-opbouw.nl → nieuws→ factsheet KEIGAAF kunt u de
resultaten van het onderzoek lezen.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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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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