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WEES NETJES EN BELEEFD,
ZODAT JE HET GOEDE VOORBEELD GEEFT.
Dit is de nieuwe schoolregel die we centraal stellen de komende periode.
Alles wat je zegt kan op een respectvolle manier, ook als je het ergens niet mee eens bent.
Beleefd zijn…..het kost niks en is wel zo fijn!
En het gaat er niet alleen om wat je zegt, maar ook hoe je je gedraagt en welke lichaamstaal
je laat zien….
Dus, wees netjes en beleefd……
Eigenlijk moet je gewoon normaal doen…..en anderen behandelen zoals je zelf behandeld
wilt worden!
Het is niet zo moeilijk!
Probeer maar eens!
De werkgroep sociaal-emotioneel

PASEN 2018
Wij zijn op zoek naar ouders om mee te helpen met versieren van de school voor Pasen. Dit
zal zijn op dinsdag 20 maart om 09:00.
Wij willen dan weer samen de school opruimen op woensdag 25 april om 09:00.
Kunt U ons helpen?
Graag aanmelden via de mail bij : annuska.senden@bs-opbouw.nl
De Paascommissie
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LENTEPROJECT GROEP 1 EN 2
Op vrijdag 16 maart (groepen 1) en op vrijdag 23 maart (groepen 2) zal de natuurcommissie
een lenteproject organiseren in de speelzaal.
De kleuters werken in een circuit en gaan kennis maken met de veranderingen in de natuur
in de lente. De werkvormen bestaan uit verhalen, knutselopdrachten en spelletjes.
Voor dit lenteproject hebben we hulp nodig van ouders. Bij het klaslokaal van uw kind hangt
een intekenlijst. Of geef uw naam door aan de leerkracht van uw kind.

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

DE OPBOUW OP WIELEN
Op woensdag 7 maart(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de vijfde 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.

PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT
Er zijn nog steeds ouders die hun auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Dit
veroorzaakt veel overlast voor de bewoners van de Pieter Poststraat, maar nog veel erger,
gevaarlijke verkeerssituaties voor ouders en kinderen, ook bij de oversteekplaats bij het
Hendrik de Keijzerplein. De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar toch willen wij u vragen de veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Misschien het overwegen waard om
eens wat vaker de fiets te pakken. Ik wil u nadrukkelijk vragen om uw auto te parkeren op de
daarvoor bestemde plaatsen en bv. niet voor de uitritten van de bewoners van de Pieter
Poststraat of elders op de stoep. Net als afgelopen week worden binnenkort weer onverwachte controles door politie en stadswacht uitgevoerd. U zult, hoe vervelend dan ook,
hiervoor bekeurd worden. U kunt uw auto ook een straat verder parkeren, meestal is daar
genoeg ruimte. Ook ouders die bv. het éénrichtingsgebod negeren worden bekeurd.
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BIBLIOTHEEKOUDERS WERVEN PER KLAS
Enkele weken geleden hebben de ouders van de groepen 3 t/m 8 de oranje brief thuis gekregen waarin we ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden hebben gevraagd ons te
komen helpen in de bibliotheek. Helaas is daar geen reactie op gekomen.
We gaan het wekelijkse bezoek aan de bibliotheek daarom nu per klas regelen, waarbij iedere klas zelf zorgt voor ouders die 20 minuutjes in de week willen helpen in de bibliotheek.
Morgen krijgen de ouders van leerlingen uit de groepen 4 t/m 6/7 een mail met daarin een
oproep voor het werven van biebouders voor de eigen klas.
Hopelijk kunnen op deze manier straks weer alle klassen naar de bibliotheek!

KIJKOCHTEND WOENSDAG 21 MAART 2018
Woensdag 21 maart wordt er weer een Kijkochtend georganiseerd in de kleutergroepen van
onze school. Uitgenodigd zijn ouders met hun kind van 2 of 3 jaar. Zij zullen voor het schooljaar 2018/2019 een schoolkeuze moeten gaan maken en hun kind aanmelden op een basisschool. De reeds aangemelde leerlingen zijn uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de
kleutergroepen. De oudste kinderen uit het gezin van onze school krijgen woensdag 14
maart een poster met een begeleidend schrijven mee naar huis. In dit begeleidend schrijven
wordt gevraagd de poster op een goed zichtbare plaats bij u thuis op te hangen. Alvast bedankt hiervoor!

OPGEVEN NIEUWE LEERLINGEN
Het is in verband met een goede planning van het volgend schooljaar van belang om alle
kinderen, die gedurende het lopende schooljaar (2017/2018) en komende schooljaar
(2018/2019) vier jaar worden, vóór 1 april 2018 op school aan te melden. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de directeur.
Wanneer u plannen heeft om vóór of in het nieuwe schooljaar te gaan verhuizen en wanneer uw kind dan naar een andere school gaat, willen wij dit graag vóór 1 april van u vernemen.

SIGARETTENPEUKEN
Op de grond bij de poorten van de school, maar ook bij de parkeerhavens bij de school en bij
bewoners van de Pieter Poststraat en Philip Vingboonsstraat liggen vaak sigarettenpeuken.
Meneer Marc en de bewoners vegen deze peuken regelmatig op, maar we zouden het fijner
vinden als u de peuken niet meer op de grond gooit. Wij vinden het een onverzorgd aanzicht
voor de school en geen goed voorbeeld voor onze leerlingen.

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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