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CARNAVAL
A.s. vrijdag wordt aan de nieuwe prins en prinses Carnaval 2018 bekend gemaakt wie de
verkiezing heeft gewonnen. De leerlingen van groep 8 krijgen het nieuws dan ook te horen.
De kandidaten zijn nu nog volop campagne aan het voeren om de meeste stemmen te bemachtigen. De verkiezingsprogramma’s van de kandidaat prins en prinses carnaval 2018 zijn
te lezen op de wand van de speelzaal in de hal van de school. Ook hebben ze filmpjes gemaakt waarin ze vertellen waarom de leerlingen op hun moeten stemmen. Deze filmpjes
worden uiteraard alleen intern vertoond. De inhuldiging van de prins en prinses carnaval
2018 en sleuteloverdracht vindt a.s. maandag plaats. Zij maken dan ook hun programma
voor de komende week bekend. U kunt dit programma lezen in de Nieuwsbrief 20 die
maandag uitkomt.

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 29 januari
heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- de begroting van de school
- de Vreedzame school.
I.v.m. in een inhoudelijke thema avond van de GMR op woensdag 18 april, vervalt de reguliere MR vergadering van 16 april.

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

GEGEVENS OUDERS EN LEERLINGEN
Graag willen wij als school up to date gehouden worden van adressen, telefoonnummers en
bijzonderheden van onze leerlingen. Als er wijzigingen zijn, graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) of via het e-mailadres info@bs-opbouw.nl
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DE OPBOUW OP WIELEN
Op woensdag 7 februari(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de vierde (CARNAVALS)
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 de
speelplaats.

BUITEN WACHTEN NA SCHOOLTIJD
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om na schooltijd om 14.45 uur uw kinderen
buiten op de speelplaats op te halen. Sommige ouders wachten in de hal van de school op
hun kind(eren) maar het is daar dan zo druk, dat het erg onoverzichtelijk wordt, vooral voor
de kleutergroepen en de medewerkers van de Kinderopvang. Ook als u uw kind opgehaald
heeft bij de Peutergroep van Dikkie&Dik, het verzoek om buiten te wachten.

FOTO’S EN FILMPJES MAKEN OP SCHOOL
Op school worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij wij aan ouder(s)/verzorger(s) vragen om te helpen of waarbij wij ouder(s)/verzorger(s) en andere familieleden uitnodigen om bij de activiteit aanwezig te zijn. Tegenwoordig heeft bijna iedereen
de beschikking over een mobiele telefoon met camerafunctie. Wij snappen dat u het leuk
vindt om foto’s en/of filmpjes te maken van de activiteit en/of uw kind(eren), maar wij willen u ook vragen om de privacy van anderen in acht te nemen. Niet iedereen vindt het prettig, of hebben andere redenen, dat foto’s en/of filmpjes van hun kind(eren) op bv. facebook
of andere social media worden geplaatst zonder hun medeweten. Wilt u daar rekening mee
houden!
Op bladzijde 18 en 19 van de kalender en schoolgids deel 2 kunt u het beleid van SALTO over
INTERNET EN SOCIAL MEDIA nog eens nalezen.
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RAPPORTEN
Omdat de rapportageavonden van de groepen 1 en 2 bij rapport nummer twee niet gelijk
lopen, onderstaand nogmaals de uitleg hierover. De uitgebreide versie heeft u kunnen lezen
in Nieuwsbrief nr. 10 van dit schooljaar.
GROEP 1 EN 2
Op vrijdag 2 februari krijgen de kinderen van groep 1 en 2 voorafgaand aan de gesprekken in
de week van 5 februari hun eerste KIJK! rapport mee naar huis. Op deze manier kunt u het
rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens het oudergesprek met de leerkracht van
uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de kinderen hun rapport ook aan anderen kunnen laten zien. I.v.m. de KIJK! cyclus lopen deze gesprekken niet gelijk met de oudergesprekken van de leerlingen van groep 3 t/m 8.
De laatste KIJK! rapportage krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 mee op vrijdag 22 juni, zodat u thuis de rapportage vooraf kunt inzien. Het oudergesprek over dit rapport vindt plaats
in de week van 25 juni en is facultatief. U kunt zich vooraf aanmelden voor het rapportgesprek of u wordt uitgenodigd door de leerkracht. De uitslagen van de CITO-toetsen voor de
leerlingen van groep 2 worden in de KIJK! rapportages meegenomen.
GROEP 3 T/M 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen vrijdag 9 maart hun tweede rapport mee naar huis.
Als losse bijlage treft u bij het rapport de CITO-scores van uw kind(eren) aan. Op deze manier
kunt u het rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens het oudergesprek met de leerkracht van uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de kinderen hun rapport
ook aan anderen kunnen laten zien. Het rapport moet uiterlijk vrijdag 20 april getekend
weer op school worden ingeleverd.
In juni 2018 krijgt u een uitnodiging voor de facultatieve oudergesprekken. Als u behoefte
heeft aan een gesprek kunt u zich daarvoor aanmelden. Het kan ook zijn dat de leerkracht
van uw kind(eren) u uitnodigt voor een gesprek. Het eindrapport met als losse bijlage de
CITO-scores gaat mee op woensdag 4 juli 2018.
Wilt u vrijdag 13 november een plastic tas aan uw kind meegeven, zodat het rapport netjes
thuis aankomt?
Meer uitleg over de rapporten kunt u krijgen bij de leerkracht van uw kind(eren).
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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