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SPORTDAG 2018
Twee weken geleden heeft u d.m.v. een brief uitgebreide informatie over de sportdag gekregen. Onderstaand in het kort alle belangrijke zaken nog even op een rijtje met nog een
paar aanvullingen. De sportdag vindt plaats donderdag 12 april op Sportpark Op Noord, Oude Bosschebaan 11, 5624 AA, in Eindhoven. De sportdag begint om 08.45 uur (graag om
08.30 uur aanwezig) en eindigt om 12.45 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen rechtstreeks naar het sportpark worden gebracht en daar ook weer opgehaald worden. U moet
dus zelf voor vervoer naar- en van het sportpark zorgen. Rond 12.30 uur gaat groep 8 de
strijd aan met de leerkrachten, (hulp)ouders en stagiaires in een duel op de stormbaan. Als
ouder bent u uiteraard van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de deelnemers aan
te moedigen. Voor de veiligheid van de kinderen willen wij u er nogmaals op wijzen dat u uw
kind(eren) om 12.45 uur binnen de poort bij de stormbaan ophaalt en afmeldt bij de eigen
groepsleerkracht. De kinderen zijn per groep verzameld bij de stormbaan. Op onderstaande
plattegrond kunt u zien waar u uw kinderen kunt ophalen.

Tijdens de sportdag zijn we allemaal gezond aan het bewegen en aan het sporten. De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. Bij een sportieve dag hoort ook gezond
eten. Zorgt u er daarom voor dat uw kind(eren) gezond eten meenemen zoals fruit, komkommer en belegde boterhammen. Naast het eten moet er natuurlijk ook genoeg gedronken worden. De school heeft hiervoor een verrassing voor de kinderen (zie verder in deze
Nieuwsbrief!).
Bij kans op slecht weer wordt woensdag 11 april besloten of de sportdag wel of niet doorgaat. Geen bericht betekent dat de sportdag doorgaat. Als de sportdag niet doorgaat, wordt
uw kind om 08.45 uur op school verwacht. De school is dan om 13.15 uur uit.
Pieter Poststraat 13A I 5624 BE Eindhoven I Tel: (040) 2441242 I E-mail: info@bs-opbouw.nl
Website: www.bs-opbouw.nl

Heel fijn dat er veel ouders gereageerd hebben om mee te willen helpen. Deze ouders ontvangen op maandag 9 april de hulpbrief.
Wanneer kinderen na de sportdag alleen naar huis mogen, wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren), uiterlijk woensdag 11 april.
Denkt u er bij mooi weer aan uw kind van te voren goed in te smeren met zonnebrandcrème!
LET OP! Ouders dienen zelf met de Kinderopvang (Dikkie&Dik, ’t Parelbosch en de Kinderkamer) het brengen en halen te regelen.
Wij hopen dat iedereen geniet van een mooie en gezellige sportdag!

WATER DRINKEN IS LEKKER EN GEZOND!
Veel kinderen nemen vaak een pakje drinken mee naar school. Vaak denken we dat het gezond is, maar helaas stoppen de fabrikanten heel veel suiker in deze pakjes drinken. Op de
foto kunt u zien hoeveel klontjes suiker er in zitten.

De lente is begonnen!
Het wordt weer mooier weer!
De sportdag komt eraan!
Een mooi moment voor het stimuleren van het drinken van water!
Namens de Opbouw en Kei Gaaf! krijgen alle kinderen begin volgende week een mooie bidon mee naar huis.
Deze bidon kunnen de kinderen op donderdag 12 april gevuld met water meenemen naar de
sportdag.
Na de sportdag kunnen ze deze iedere dag op school vullen met water!
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MET SPOED GEVRAAGD: NIEUWE OVERSTEEKBRIGADIERS

De huidige brigadiers vormen samen een team wat gezamenlijk een rooster van oversteektijden vult.
Iedere schooldag zijn er 4 brigadiers nodig:
* twee in de ochtend van 08.25 – 08.45 uur
* twee in de middag van 14.45 – 15.00 uur (op woensdag van 12.45 – 13.00 u.)
Vaak kunnen we als team een oplossing vinden wanneer een brigadier een keer niet kan, bijvoorbeeld door ziekte of werk. Maar momenteel is er een structureel probleem in het rooster. Dit betekent dat we het niet meer kunnen oplossen.
De enige oplossing is: NIEUWE BRIGADIERS.
Vanaf dinsdag 17 april hebben we, eens in de twee weken, géén brigadiers meer op de
dinsdagochtend. Ook op andere plaatsen in het rooster kunnen huidige brigadiers ontlast
worden. Wij hebben daarom besloten, na overleg met alle betrokkenen, om op de opengevallen plaats voorlopig GEEN oversteek te organiseren. Dit kan pas weer wanneer er zich minimaal 2 nieuwe brigadiers aanmelden die in het rooster kunnen meedraaien.
Voor de veiligheid van de kinderen hopen we dat er snel nieuwe aanmeldingen binnenkomen. Opgeven kan bij een oversteekbrigadier en bij meneer Marc.
Het team van oversteekbrigadiers.
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.

Pieter Poststraat 13A I 5624 BE Eindhoven I Tel: (040) 2441242 I E-mail: info@bs-opbouw.nl
Website: www.bs-opbouw.nl

