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HERHALING 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. Een inschrijflijst hangt hiervoor
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.

OVERSTEEK HENDRIK DE KEIJZERPLEIN
Door het wegvallen van enkele brigadiers is het momenteel erg lastig om een goed rooster
te kunnen garanderen. De groep van oversteekbrigadiers is daarom zeer dringend op zoek
naar nieuwe brigadiers. Hebt u interesse om een kwartiertje in de week voor een veilige verkeerssituatie voor onze kinderen te zorgen? Neem dan contact op met een brigadier of
schoolassistent Marc v.d. Heuvel.

BIBLIOTHEEKHULP GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een ouder die (het liefst) elke vrijdagmiddag (12.45 uur-14.45 uur) kan
helpen in de bibliotheek. De kinderen van groep 3 tot en met 8 komen boeken lenen en terugbrengen.
De kinderen kunnen hulp gebruiken bij het kiezen van een boek en de boeken die ingeleverd
worden, moeten weer terug gezet worden in de kast.
Wie wil ons helpen? Graag even contact opnemen met: h.bogers@bs-opbouw.nl onder vermelding van naam (en naam van uw kind) en groep.

KERSTTAKKEN GEZOCHT
De groepen 2 gaan volgende week kerststukjes maken. Hiervoor zijn wij op zoek naar kersttakken of kerstversiering. U kunt deze afgeven bij juffrouw Amy of juffrouw Kim.
Alvast bedankt!
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TECH &PLAY FESTIVAL
Evenals vorig jaar organiseert de bibliotheek Eindhoven weer het Tech & Play festival.
Kinderen hoeven zich op 28 december niet te vervelen en kunnen terecht in het Beursgebouw.
Motto: leef je uit en ontdek wat de toekomst voor jou in petto heeft.
Kaartjes zijn via onderstaande link te reserveren.
Entree: 2 euro per persoon voor een hele dag vertier van 10.00 – 17.00 uur
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/actueel/agenda/tech---play-festival.html

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
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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