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RELATIONELE EN SEKSUELE VOORLICHTING GGD
Beste ouders,
Voor de vakantie heeft u onderstaande tekst op papier thuisgekregen via uw oudste kind.
Helaas is er nog weinig reactie gekomen op dit aanbod:
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs
een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Dit jaar staat centraal
het thema Anders?! In de week van 19 t/m 23 maart besteden we aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende rel igies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Praten over seksualiteit… is dat nodig?
Uw dochter van vijf vraagt hoe baby’s in een buik komen. U ontdekt dat uw 11 jarige zoon
sekssites heeft bezocht. Uw 9-jarige moet er ineens niet meer aan denken dat iemand haar
bloot zou kunnen zien. U maakt zich zorgen over het chat gedrag van uw dochter.
Wat nu? Gaan praten met uw kind over seksualiteit? Op deze leeftijd? Vraagt u zich dit wel
eens af? En komt u ook wel eens situaties tegen dat u denkt: ‘Oei, hoe geef ik hier nu antwoord op?’ Soms kunt u als ouder best overvallen worden door vragen of gedrag van uw
kind. Of onzeker zijn als het gaat om de seksuele opvoeding uw kind(eren).
Voorlichting.
SALTOschool De Opbouw organiseert daarom een voorlichtingsbijeenkomst, in samenwerking met de GGD, rondom seksualiteit. Hierbij kunt u als ouder antwoord krijgen op uw vragen en zal er genoeg mogelijkheid zijn om vragen te stellen en naar anderen te luisteren. Op
woensdagochtend, 28 februari, zal de voorlichting om 9 uur starten in de school. Het duurt
ongeveer een uur. U kunt zich opgeven t/m 23 februari bij de eigen leerkracht van uw
kind(eren). Bij 10 aanmeldingen gaat de activiteit al door.
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BADMINTONCLINICS OP DE OPBOUW
Op donderdag 1 februari jl. hebben de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 kennisgemaakt met de badmintonsport.
Drie leden van Badminton Club Eindhoven hebben, daarbij
geassisteerd door enkele studenten van Sporthogeschool
Eindhoven, een clinic verzorgd waarbij de kinderen heel
actief bezig zijn geweest. Na de warming-up hebben ze allerlei oefeningen gedaan om o.m. de racketbeheersing te
vergroten. De les werd afgesloten met het spelen van een
wedstrijdje tussen twee groepen. Enkele foto’s van deze
lessen vindt u terug op de website van de school, als u meer foto’s wil zien of meer wil weten over de sport badminton, kunt u ook een kijkje nemen op de website van Badminton
Club Eindhoven: http://bceindhoven.nl/

VAKANTIEROOSTER 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie

15 t/m 19 okt.’18
24 dec.’18 t/m 4
jan.’19
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart’19
Meivakantie (in- 22 april ’19 t/m 3 mei
clusief 2e Paas‘19
dag)
Hemelvaart
30 mei t/m 31 mei’19
Extra vakantie3 juni t/m 7 juni’19
week leerlingen
2e Pinksterdag
10 juni’19
Zomervakantie
8 juli t/m 19 aug.’19

HULPOUDERS BEDANKT!
Namens alle kinderen en het team willen we de ouders bedanken die meegeholpen hebben
met het Carnavalsfeest. Mede dankzij deze hulp is het feest op school een succes geweest.
De school zag er feestelijk uit, de boodschappen zijn gehaald, tijdens het circuit in de onderbouw en bovenbouw zijn de kinderen geschminkt, er is geholpen met knutselen, met drinken inschenken en de klassen en gangen zagen er weer opgeruimd uit voordat de vakantie
begon. Kortom uw hulp wordt enorm gewaardeerd!

SCHOOLKRANT
Op de website van de schoolkrant komen geregeld nieuwe artikelen, foto’s en rubrieken.
Ook de kinderredactie blijft actief. Ze hebben een nieuwe rubriek bedacht: gevonden voorwerpen. Iedere week komen er wat foto’s van gevonden voorwerpen op de site. Als u iets
mist kunt u vanaf nu ook altijd even kijken of het bij de gevonden voorwerpen ligt. Lekker
makkelijk! Hier de link naar de website: http://www.opbouwweetjeveel.nl/
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IDEETJES VOOR EEN GEZONDE TRAKTATIE
Op school stimuleren we gezonde voeding.
We stimuleren dan ook het eten van groente en fruit. Hieronder enkele leuke ideetjes voor
traktaties.

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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