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CARNAVAL 2018
Vrijdag 9 februari staat de carnavalsviering op school gepland. Deze activiteit vindt plaats in
de ochtend, ’s middags is er GEEN school, de kinderen zijn deze dag om 12.15 uur uit.
Let op, deze vrije middag staat niet vermeld op de kalender.

HERHALING ENGELSE LES NA SCHOOLTIJD GROEP 1 T/M 5
Ongeveer anderhalf jaar geleden is Fastrackids op onze school gestart met Engelse les voor
leerlingen uit groep 1 t/m 5 als naschoolse activiteit.
Door licentieproblemen bij Fastrackids moest deze activiteit stoppen. Bij voldoende belangstelling kan de school door een andere persoon deze naschoolse activiteit opnieuw starten.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@bs-opbouw.nl
Bij voldoende belangstelling kan de school de plannen verder uitwerken en kan deze naschoolse activiteit voor groep 1 t/m 5 in februari 2018 starten.
Onder voorbehoud, de lessen worden 1X per week gegeven en de kosten voor Engelse les na
schooltijd liggen tussen de € 2,-- en € 5,-- per les.
Inmiddels hebben de ouders van 20 leerlingen belangstelling getoond. U heeft t/m donderdag 18 januari de gelegenheid om uw interesse te tonen.

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u nieuws van onze mediacoach Arjan Buchholz.

KIKA Kamp 2018
Het KIKA Kamp voor de wijken Prinsejagt, Mensfort, Acht, Achtse Barrier en Meerhoven voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen wordt volgend jaar gehouden
van zondag 12 t/m vrijdag 17 augustus 2018. Dit is de laatste (zesde) week van de basisschoolvakantie.
Voor inschrijvingen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Erwin of Ronnie van
Alphen, tel.nr. 06-81784136/ e-mail:kikaprinsejagt@hotmail.com of kunt u onze internetpagina www.stichtingkika.nl bezoeken.

INLOOPAVOND MAANDAG 15 JANUARI
Vanavond is tussen 18.30 en 19.30 uur de jaarlijkse inloopavond op school. Afgelopen
maandag heeft uw kind hiervoor een uitnodiging meegekregen. U bent van harte welkom.
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OUDERBIJEENKOMST KINDEREN MET AUTISME
In februari en april worden bij de ondersteuningsdienst van de Rungraaf (Triade) op locatie
in Eindhoven een tweetal ABC-avonden georganiseerd voor ouders/familieleden van een gezinslid met autisme. In bijgevoegde bijlage vindt u meer info hierover.
Een inspirerende avond met praktische oefeningen om autisme beter te leren begrijpen.
Voor meer informatie over deze avonden:
https://www.triade-aloysiusstichting.nl/Home/Scholingsaanbod/Autisme-Belevingscircuitvoor-familieleden

NATUURACTIVITEIT “STENENPROJECT” GAAT NIET DOOR
De natuuractiviteit “Stenenproject” voor de groepen 6/7, 7/8 en 8 die gepland staat voor 19
januari a.s. kan helaas niet door gaan. Wellicht wordt het project later in het schooljaar nog
uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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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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