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NIEUWSBERICHT VANUIT HET KEIGAAF ONDERZOEKSTEAM

KEIGAAF onderzoek
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onze school neemt sinds vorig schooljaar deel aan KEIGAAF. Bij dit project hoort een onderzoek. Vorig jaar hebben kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 meegedaan met dit onderzoek.
Van de kinderen die deelnemen aan het onderzoek hebben de ouders vorig schooljaar
schriftelijk toestemming gegeven. Dit jaar vindt hetzelfde onderzoek met dezelfde deelnemers plaats. Tijdens de gymles doen de deelnemers mee aan de shuttle run test, gewicht en
lengte worden gemeten, op school wordt een vragenlijst ingevuld en ze ontvangen een beweegmeter. De beweegmeter wordt een week op school én thuis gedragen. Na een week
komen de onderzoekers de meter weer ophalen. Wat wordt er van u verwacht? Als u vorig
jaar toestemming heeft gegeven voor het onderzoek, vragen we u om een vragenlijst in te
vullen. Dit kunt u thuis doen. U ontvangt de vragenlijst dinsdag 3 april via uw zoon/dochter.
Wij verzoeken u om de vragenlijst uiterlijk een week nadat uw zoon/dochter de beweegmeter heeft ontvangen in te leveren bij de leerkracht. Wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met de onderzoekster. Zit uw zoon/dochter in groep 5, 6 of 7 en
nemen u en uw zoon/dochter nog niet deel aan het onderzoek, maar wilt u wel deelnemen?
Neem dan binnen een week contact op met de onderzoekster: Sacha Verjans,
s.verjans@maastrichtuniversity.nl, 043-3884278.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN REFERENDUM
Ook dit keer is er weer de gelegenheid om woensdag in de BOR uw stem uit te brengen voor
de gemeenteraadsverkiezing en het referendum.

GEVONDEN VOORWERPEN
In de hal van de school liggen vanaf volgende week maandag gevonden voorwerpen uitgestald. Mocht u nog iets missen van uw kind(eren) kom dan gerust een kijkje nemen!
Eind volgende week gaan de overgebleven spullen naar een goed doel.
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TIP: GEEF VOOR SLECHTS TWEE EURO EEN BOEK CADEAU!
Wie kent niet de uitspraak: Ik hou van je tot de maan en terug? Vanaf 6 april is de klassieker
‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ voor slechts twee euro te koop bij de boekhandel. Ter beschikking gesteld door het initiatief ‘Geef een
boek cadeau’.
http://geefeenprentenboekcadeau.nl/

LERARENTEKORT
Graag nogmaals aandacht voor het lerarentekort. In een vorige Nieuwsbrief heb ik u al bericht dat het u vast niet ontgaan zal zijn, dat er een groot tekort aan vervangers is om zieke
en/of afwezige leerkrachten te vervangen. Op vele scholen worden op dit moment leerlingen naar huis gestuurd omdat de scholen hun bezetting niet georganiseerd krijgen.
Het lijkt alsof er bij ons op school niets aan de hand is, maar ook wij moeten ons steeds in allerlei bochten wringen om zieke leerkrachten te vervangen. Meestal kunnen wij intern wel
een vervanging regelen, de IB-ers, de directeur, of ondersteunende leerkrachten gaan dan
voor de groep, maar dat gaat dan wel ten koste van hun eigenlijke werk, maar ook van de
leerlingen. Extra begeleiding die wij onze leerlingen graag aanbieden kan dan vaak niet
doorgaan. Ook kunnen wij niet garanderen dat er steeds dezelfde leerkracht als vervanger
voor een groep staat. Wij hopen voor dat laatste in ieder geval op uw begrip en hopelijk
komt het bij ons op school ook niet zover dat wij groepen naar huis moeten sturen.

HERINNERING NIEUWE DATUM SPORTDAG 2018
In Nieuwsbrief nr. 4 van dit schooljaar is aan u gemeld dat de sportdag niet plaatsvindt op
dinsdag 10 april, maar op donderdag 12 april. Hopelijk heeft u dit al aangepast op uw kalender, anders bij deze de gelegenheid om dit alsnog te doen.
Niet alleen de datum is veranderd, ook de locatie van de sportdag 2018 is nieuw. De sportdag van dit jaar vindt plaats op Sportpark OP NOORD, Oude Bosschebaan 11, 5624 AA, Eindhoven. Binnenkort krijgt u meer informatie over de sportdag.
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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