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KERSTVIERING
We kijken weer terug op een zeer geslaagde Kerstviering. In alle klassen was een sfeervol
Kerstdiner waarbij de kinderen hebben genoten van een enorme diversiteit aan hapjes.
Hiervoor willen wij dan ook alle ouders hartelijk bedanken! Ook de Kerstman heeft in de
groepen zijn gezicht nog laten zien. De ouders hebben op de speelplaats kunnen genieten
van een glas chocolademelk of glühwein. Het was daar erg gezellig en de opkomst was groot.
Ook heeft iedereen aan het begin van de Kerstviering buiten kunnen genieten van het
zangkoor van onze school.

FOTO’S EN FILMS
Als u uw kind aanmeldt voor onze school, geeft u op het aanmeldingsformulier o.a. wel/niet
toestemming voor het maken van foto’s of films voor intern gebruik op school, bijvoorbeeld
ter bevordering van de deskundigheid van leerkrachten of het plaatsen van foto’s of films
waarop uw kind te zien is op de website van de school, de schoolkrant, de kalender,
verslagen van de school of de Nieuwsbrief.
Omdat dit voor veel ouder(s)/verzorger(s) al lang geleden is en er tussentijds zaken
veranderd kunnen zijn, wil ik u vragen om via een e-mail vóór dinsdag 9 januari 2018 naar
ondergetekende kenbaar te maken of u NIET wilt dat er foto’s of films worden gemaakt van
uw kind(eren) zoals boven omschreven. De school kan op deze manier uw wensen up to
date houden.
Het zal overigens nooit gaan om een close-up foto van uw kind(eren), hiervoor vraagt de
school altijd apart toestemming. Datzelfde geldt voor opnames die individueel van uw kind
worden gemaakt bv. voor een observatie.
(Deze tekst heeft u afgelopen dinsdag ook al via de e-mail ontvangen).

JUMBO SPAARACTIE
De school heeft dankzij uw inzet het mooie bedrag van € 686,48 bij elkaar gespaard. De
speelpleincommissie gaat nu bekijken hoe ze het bedrag zo goed mogelijk kunnen besteden
voor (buiten)speelmateriaal voor de kinderen.
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DE MEDIATOREN VAN GROEP 7 EN 8
We hebben dit jaar weer 12 nieuwe mediatoren!
Mediatoren lopen in tweetallen rond tijdens de pauzes en letten op of ze ergens kunnen
helpen bij een ruzie of een conflict. Ze zijn altijd te herkennen aan hun gele hesje. Deze kinderen hebben allemaal een training gevolgd en hebben hiervoor op 20 december 2017 hun
diploma ontvangen. Gefeliciteerd allemaal!
De mediatoren stellen zich hieronder aan U voor:

Ik ben Bart. Ik was vorig jaar ook mediator. Ik
zit nu in groep 8.

Mijn naam is Deniz. Ik zit in groep 7/8. Ik wil graag
mediator zijn omdat ik mee wil helpen bij het oplossen van ruzies.

Mijn naam is Jil. Ik zit in groep 7/8 .Ik wil graag
mediator zijn omdat ik goed ben in ruzie’s oplossen.

Mijn naam is Naomi. Ik zit in groep 6/7. Ik denk
dat ik een goede mediator ben omdat ik rustig
kan blijven in een ruzie. Ik kan goed ruzies oplossen.

Mijn naam is Luca. Ik was vorig jaar ook mediator. Ik zit nu in groep 8.

Ik ben Quincy. Ik zit in groep 7/8. Ik was vorig jaar
ook mediator.
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Mijn naam is Noah. Ik zit in groep 6/7. Ik wil
graag mediator zijn omdat ik zelf in een ruzie
niet boos word maar rustig blijf.

Mijn naam is Guus. Ik wil graag mediator zijn omdat ik dingen wil oplossen. Ik zit in groep 6/7.

Mijn naam is Demi. Ik zit in groep 7/8. Ik ben dit
jaar voor het tweede jaar mediator.

Mijn naam is Burak. Ik zit in groep 7/8. Ik was vorig jaar ook mediator.

Mijn naam is Géomar. Ik zit in groep 8. Ik denk
dat ik een goede mediator ben omdat ik goed
met kleine kinderen om kan gaan. Ik kan ze
goed helpen om dingen op te lossen.

Mijn naam Jimmy. Ik zit in groep 8. Ik wil graag
meehelpen als er ruzies zijn maar ook als ze bijvoorbeeld zijn gevallen.

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 hiervoor 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.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2018,
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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