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CARNAVAL
Op maandag 5 februari worden de prins en prinses Carnaval bekend gemaakt. In deze week
geven de prins en prinses de kinderen elke dag een leuke of gekke opdracht. U krijgt hierover later nog meer informatie.
Op vrijdag 9 februari vieren we Carnaval op school met als thema: “Heel de Opbouw bakt!”.
Deze ochtend zal in het thema staan van spelletjes, schminken, knutselen, veel muziek en
dans en natuurlijk hoort daar ook wat lekkers bij! Uw kind hoeft deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
We zoeken ouders die het leuk vinden om op vrijdagochtend 9 februari mee te helpen met
de verschillende activiteiten. U kunt uzelf opgeven middels het strookje dat vorige week is
meegegeven. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Alle kinderen zijn deze dag vanaf 12.15 uur vrij.
Om het feest met jong en oud fijn te kunnen vieren, vragen wij u om uw kind geen spuitserpentine, zwaarden of enge maskers mee te geven naar school.

AFSCHEID JUFFROUW SANDRA (HVO)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De HVO leerlingen hebben op dinsdag 16 januari een brief meegekregen naar huis. In deze
brief staat dat ik vanwege mijn zwangerschap minder ga werken. Dinsdag 23 januari geef ik
de laatste HVO les. Mijn leidinggevende is op zoek naar een vervangende HVO docent(e). Wij
hopen dat een van de HVO collega´s beschikbaar is en de HVO lessen over kan nemen, zodat
uw zoon/dochter HVO kan blijven volgen.
U als ouder(s)/verzorger(s) wil ik hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven.
Hieronder wil ik u informeren over de HVO lessen die ik het afgelopen half jaar heb gegeven.
Groep 4 en 5
De kinderen in de HVO groepen 4 en 5 zijn dit schooljaar gestart met de thema’s Dit ben ik
en Dit is mijn familie. We hebben elkaar leren kennen door middel van het maken van tekeningen, het voeren van gesprekken en het bekijken van elkaar tekeningen.
Verder hebben de kinderen in deze HVO groepen gewerkt aan een HVO kwartetspel. Gezamenlijk hebben we thema’s opgeschreven die tijdens HVO behandeld kunnen worden.
Daarna heeft iedereen een thema gekozen en daar 1 of 2 setjes van 4 kwartetkaarten over
gemaakt. Zodra iedereen de kwartetkaarten af had, hebben we met de hele groep (in de
groepen 4) of in kleine groepjes (in de groepen 5) het kwartetspel gespeeld.
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Op deze manier hebben de kinderen samen een spel ontworpen dat zij met veel plezier hebben gespeeld.
Als afsluiting hebben we de film Horton gekeken. Over deze film hebben de kinderen een
boekje gekregen met vragen, kleurplaten en een woordzoeker over (HVO) thema’s die in
Horton voorkomen.
Groep 6, 7 en 8
De kinderen in de HVO groepen 6 en 7/8 hebben gewerkt aan het thema Samenlevingsvormen. Binnen dit thema hebben we gesproken over de verschillende vormen waarin mensen
met elkaar samenleven. We hebben gekeken naar de huishoudens waarin wij zelf opgroeien
en welke huishoudens wij nog meer kennen. Vragen zoals Hoeveel mensen wonen in de verschillende huishoudens? en Horen dieren ook bij de huishoudens? kwamen daarbij aan bod.
Verder hebben wij lange tijd gewerkt aan het thema Amnesty International. Ook dit jaar
hebben we meegedaan met de schrijfmarathon. Tijdens deze schrijfmarathon maken wij
kaartjes waarop we een tekening maken en een opbeurende groet schrijven. Deze kaartjes
worden gestuurd naar mensen van wie de mensenrechten worden geschonden. De schrijfmarathon wordt ieder jaar door Amnesty International georganiseerd.
Ook hebben wij een gastles gekregen van een medewerker van Amnesty International. Deze
gastles ging over kinderrechten. In groep 6 hebben we een paspoortboekje gekregen en een
spel gespeeld over kinderrechten in andere landen. In het gekregen paspoortboekje staan allerlei opdrachten over kinderrechten. Tijdens een aantal lessen hebben we gewerkt aan de
opdrachten die in dit paspoortboekje staan en hebben we een bijbehorend filmpje gekeken
over ´Kinderen die gewoon kind willen zijn’.
In groep 7/8 hebben we veel materiaal gekregen waarin wij een aantal lessen hebben gewerkt. We hebben in het gekregen wereldreisboek een zogenaamde wereldreis gemaakt
waarbij we hebben gelezen hoe kinderrechten in verschillende landen wel of niet (altijd)
worden nageleefd.
Ik wil u hartelijk bedanken voor de fijne, gezellige en leerzame HVO tijd die ik samen met jullie kinderen heb mogen meemaken en voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven.
Met vriendelijke groet,
Sandra Meijer
HVO docente

AFSCHEID JUFFROUW FLOOR
Vorige week heeft juffrouw Floor van Boxtel afscheid genomen van onze school. Zij was in
het kader van SALTO gezond in beweging als sportdocent verbonden aan onze school. Er is
inmiddels een opvolger voor juffrouw Floor gevonden. Meteen na de Carnavalsvakantie gaat
juffrouw Lara Heijboer op donderdag de lessen van juffrouw Floor overnemen. U zult juffrouw Lara ook op woensdag op onze school zien. Dan gaat zij namelijk de gymlessen verzorgen voor de leerlingen van groep 1 en 2. Alle leerlingen van onze school krijgen op deze manier allemaal één keer per week gymnastiekles van een gekwalificeerde sportdocent. Meneer Peter Snoek blijft op dinsdag de gymnastieklessen verzorgen.
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SALTO NIEUWJAARSBRIEF
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u de nieuwjaarsbrief vanuit het bestuur van SALTO
met daarin nieuws over het inspectiebezoek dat het bestuur kreeg.

BIBLIOTHEEKOUDERS
Gisteren hebben de oudste kinderen uit het gezin een “brandbrief” meegekregen voor het
werven van bibliotheekouders. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u deze brief nogmaals. Wij hopen op vele reacties, zodat uw kinderen kunnen blijven profiteren van de
bibliotheek op school.

SCHOOLFOTOGRAAF EN DIKKIE & DIK
Op donderdag 1 februari komt de fotograaf opnames maken bij Kinderopvang Dikkie & Dik.
Er worden ook gezamenlijke broertjes en/of zusjes foto’s gemaakt. Wilt u gebruik maken van
deze mogelijkheid dan kunt u dit voor 30 januari melden bij de medewerkers van Dikkie &
Dik.
Op vrijdag 25 mei komt de fotograaf naar de Opbouw en maakt dan alleen broertjes en/of
zusjes foto’s van kinderen die hier op school zitten.

CADEAUTJE JUMBO-SPAARACTIE
Alle leerlingen van onze school kunnen bij de servicebalie van de Jumbo Gerretsonlaan gratis
een droomalbum van PSV afhalen om stickers te sparen. Als de kinderen zich melden bij de
servicebalie en zeggen dat ze op de Opbouw zitten, krijgen ze een album mee (1 per persoon) als dank dat ze vorig jaar aan de spaaractie van Jumbo hebben meegedaan.
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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