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HERHALING SINTERKLAAS
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, ook de kleuters. 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.

SINTERKLAAS IN GROEP 1 EN 2
Op dinsdag 5 december hebben we in groep 1 en 2 een Sinterklaascircuit. We zijn nog op
zoek naar enkele oventjes voor het pepernotenbakken. Mocht u een oventje te leen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
Op woensdag 6 december mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 één stuk speelgoed
mee naar school nemen. Houd er rekening mee dat spullen die mee naar school gaan kunnen kapot gaan. Geef ook geen spullen mee met kleine onderdeeltjes die kwijt kunnen raken. Vechtspeelgoed en maskers laten we thuis. Een naam op het speelgoed zetten is natuurlijk altijd verstandig.

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 27 november
heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- de MR heeft besloten om een deel het MR budget te reserveren voor (de aanschaf
van materialen voor) de leerlingen op school. Hiervoor zullen smart games worden
aangeschaft.
- Vanuit WMK (Werken met Kwaliteit) zijn er 3 kaarten besproken; didactisch
handelen, pedagogisch handelen en tijd.
- Het veiligheidsplan van SALTO is besproken.
De MR vergadering van 18 december komt te vervallen. De eerst volgende vergadering is op
maandag 29 januari 20.00 uur.
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STAKING
U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat er op dinsdag 12 december mogelijk opnieuw gestaakt gaat worden in het basisonderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben
de minister een ultimatumbrief overhandigd. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van de minister. De onderwijsbonden hebben wel opgeroepen tot
een landelijke staking, maar deze nog niet officieel uitgeroepen. Momenteel wordt bekeken
hoeveel leerkrachten van onze school mee willen doen met de mogelijke staking. Het zou
dus kunnen zijn dat er op 12 december niet voldoende leerkrachten aanwezig zijn om de
school op een verantwoorde manier open te houden. U zult dan op deze dag zelf voor opvang van uw kind(eren) moeten zorgen
Met dit bericht wil ik u hier alvast op attent maken.
Als er meer nieuws is over een mogelijke staking, wordt u z.s.m. hierover geïnformeerd.

DE OPBOUW OP WIELEN
Op woensdag 6 december(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de derde 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

HERHAALDE OPROEP VACATURE OVERBLIJFOUDERS
De school is dringend op zoek naar overblijfouders, 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.
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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