NIEUWSBRIEF
Dinsdag 27 maart 2018

jaargang 2017/2018 nr.25

STAKINGSDAG 13 APRIL
Na de noordelijke provincies op 14 februari en Utrecht, Noord-Holland en Flevoland op 14
maart staat op 13 april een staking gepland voor het basisonderwijs in Noord Brabant en
Limburg. U wordt in ieder geval eind deze week geïnformeerd over de stakingsdag bij ons op
school.

VOORLEESWEDSTRIJD TIJDENS DE NATIONALE
VOORLEESDAGEN 2018
Tijdens de Nationale Voorleesdagen hebben verschillende groepen een voorleeswedstrijd
gehouden binnen de eigen klas. Sommige groepen hebben daarbij uitleg gekregen van onze
mediacoach Arjan Buchholz. Waar moet je op letten wanneer je voorleest en wat moet je
vooral niet doen? Deze tips hebben de leerlingen meegenomen tijdens het voorbereiden van
hun leesboek.
Graag willen we in deze nieuwsbrief de kinderen die gewonnen hebben nog eens extra feliciteren, dus bij deze: Nada (groep 5a), Isa (groep 5b) en Deniz (groep 7/8) GEFELICITEERD!!

AFSCHEID JUFFROUW WILMA
Na de carnavalsvakantie ben ik op de Opbouw gestart met het geven van HVO lessen. Maar
helaas moet ik al weer afscheid nemen. De reden is dat ik een andere baan heb gevonden en
start ik na de Pasen op de MBO verpleegkunde als docent. Vorig jaar heb ik mijn bevoegdheid gehaald voor het voortgezet onderwijs en ik wil deze kans niet aan mij voorbij laten
gaan. Om de lessen door te kunnen laten gaan wordt al gezocht naar een andere docent. Ik
hoop dat dat gaat lukken.
Met vriendelijke groet,
Wilma van Zoomeren,
HVO docent.
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HERHALING PAASVIERING
Vrijdag 30 maart is er een paasviering op school.
De groepen 1 t/m 4 gaan naar de speeltuin om te spelen en paaseieren te zoeken. Ook is er
een viering waarbij de ouders van harte welkom zijn!
viering
Alle groepen 1 en 2
Alle groepen 3 en 4

tijd
09.15u – 10.00u
13.30u – 14.30u

Voor de groepen 5 t/m 8 staat er in de ochtend een open podium op de planning. Deze activiteit is zonder ouders.
De school verzorgt de lunch. De kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen,
graag voorzien van naam. Denk ook aan een aparte tas om dit weer mee naar huis te nemen!
Voor in de ochtend moeten de kinderen zelf fruit en drinken meebrengen.
Wij wensen iedereen een gezellige dag!

SCHOOLKRANT ONLNE
De (kinder)redactie van onze schoolkrant is steeds bezig om onze website actueel te houden
met doorlopend nieuwe artikelen, rubrieken en foto’s. Samen met alle kinderen en leerkrachten van onze school doen wij ook onze uiterste best om het zo mooi mogelijk te maken. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u regelmatig een kijkje komt nemen
op https://www.opbouwweetjeveel.nl/ .
De (kinder)redactie

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
Bijgevoegd de nieuwsbrief voor de maand april. Hierin vooral aandacht voor de Media Ukkiedagen 2018.
De allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt
nog niet mediawijs. Dit jaar staat de campagne in het teken van mediawijsheid van jonge
kinderen. Want, hoe doe je dat, je kinderen mediawijs gedrag aanleren? En wat kun je jouw
dreumes, peuter en kleuter nu al leren over het omgaan met media? Het thema is dan ook:
‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’ Hoe kun je als ouder je kind niet alleen op het
gebied van voeding en beweging, maar ook op het gebied van media een goede start meegeven?

KIJKOCHTEND
Afgelopen woensdag was op onze school de Kijkochtend. Mede dankzij de posters die u
heeft opgehangen was de Kijkochtend weer een succes, waarvoor onze hartelijke dank. We
hebben op deze ochtend nieuwe ouders en kinderen mogen begroeten. Ook hebben we ouders en kinderen ontvangen die hun kinderen al hebben aangemeld voor onze school, maar
die nog geen 4 jaar zijn. Het was een gezellige ochtend en een aantal nieuwe ouders denken
erover na hun kind op onze school aan te melden.

SPORTDAG 2018
Vergeet u niet om het aanmeldstrookje voor de hulp bij de sportdag uiterlijk vrijdag 30
maart bij de leerkracht van uw kind(eren) in te leveren?
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DE OPBOUW OP WIELEN
Op woensdag 4 april(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de zesde 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.

HERINNERING GEBRUIK IN- EN UITGANGEN
De kleuters en leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur naar binnen via de hoofdingang
aan de kant van de BOR.

Gezien de drukte bij de kleutergroepen ’s morgens willen wij u vragen om oudere
broertjes of zusjes uit de hogere groepen niet mee naar binnen te laten gaan.
De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen.
Om 14.45 uur als de school uitgaat, maken de kleuters gebruik van de uitgang aan de andere
kant. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan via de uitgang naar buiten waar ze ’s morgens ook
door naar binnen zijn gekomen.
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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