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NIEUWE SCHOOLJAAR
Het duurt nog wel even, maar achter de schermen wordt er op school al flink nagedacht over
het nieuwe schooljaar.
Een belangrijke zaak waar vooral uw kind maar ook u mee te maken krijgt, is in welke groep
uw kind volgend schooljaar geplaatst wordt.
De school hanteert hiervoor een aantal criteria:
 Verdeling jongens/meisjes,
 Zorgleerlingen, zowel de plus als de kangoeroeleerlingen,
 Evenwichtige verdeling NT2 leerlingen,
 Evenwichtige verdeling cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling,
 Zelfstandigheid van leerlingen,
 Leerlingaantal per groep,
 Vriendjes/vriendinnetjes,
 Wensen van ouders (deze kunt u via de e-mail (info@bs-opbouw.nl ) kenbaar maken
t/m uiterlijk 16 mei 2018),
 Functioneren groep in het vorige schooljaar.
Naast deze criteria en afhankelijk van het budget wat beschikbaar wordt gesteld vanuit het
ministerie van Onderwijs en het schoolbestuur kunnen groepen worden geformeerd en personeel worden aangesteld en leerlingenaantallen per leeftijdsgroep worden ingedeeld.
Het streven van de school is om met een aanvaardbaar aantal leerlingen per groep te werken (streefgetal is 25-27) en waar dit aantal wordt overschreden extra hulp in te zetten.
In Nieuwsbrief nr. 26 heb ik u gemeld dat er vanuit de overheid extra gelden beschikbaar
worden gesteld om de werkdruk voor onze leerkrachten te verminderen. De school heeft
gekozen voor de inzet van een klassenassistent voor twee dagen, een onderwijsassistent
voor drie dagen, een halve dag extra conciërge op vrijdagochtend en de inzet van een drama
en muziekdocent voor een twintigtal lessen per jaar. De besteding van deze gelden komen
dus ook ten goede aan uw kind(eren).
Het is niet het beleid van de school om ieder schooljaar nieuwe groepen te formeren. Waar
het kan, zal de groep in stand gehouden worden, maar ervaringen uit een voorafgaand jaar
kunnen er toe leiden dat er leerlingen uit de groep worden geplaatst en andere leerlingen in
de groep worden geplaatst. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld door verhuizingen de leerlingaantallen van twee parallelgroepen scheef zijn gegroeid. Steeds probeert de school optimale groepen samen te stellen met een evenwichtige verdeling volgens bovenstaande criteria.
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Op 21 juni worden de nieuwe groepen bekend gemaakt. Vanaf dat moment is de indeling
definitief. Leerkrachten, interne begeleiding en directie gaan de komende tijd aan de slag om
de moeilijke puzzel weer zo goed mogelijk te leggen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de kinderen in de voor hun juiste groep(en) te plaatsen.
U kunt maximaal 5 kinderen als voorkeur opgeven, echter dit wil niet zeggen dat uw kind bij
alle kinderen wordt geplaatst. Soms kan er aan één verzoek worden voldaan, soms aan
meerdere verzoeken. Garanties kunnen dus niet gegeven worden.

BEDRIJVENMARKT 20 APRIL
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de kangoeroegroep een bedrijvenmarkt georganiseerd in de speelzaal van de school. De kinderen hebben geleerd hoe ze eigen bedrijfje op
konden zetten, compleet met financieel- en bedrijfsplan. Het was voor hun superspannend,
want ze moesten wel voldoende producten verkopen om uit de kosten te komen. De opkomst was overweldigend en al snel hadden enkele bedrijfjes al hun spullen verkocht. Na het
tellen van de opbrengst bleek dat ze voldoende geld hadden verdiend om het geleende geld
terug te betalen en er bleek zelf winst gemaakt te zijn. De kinderen gaan nu samen met juffrouw Joyce bedenken wat ze voor dit geld gaan kopen. Uiteraard wordt de winst besteed
aan de kangoeroegroep.

OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER
Na de meivakantie krijgt u via de e-mail een bericht als u de ouderbijdrage en/of de bijdrage
voor het continurooster nog niet heeft betaald. Misschien kunt u vooraf even kijken of u de
beide betalingen al heeft voldaan.

HERHALING KONINGSDAG
A.s. donderdag, de laatste schooldag voor de meivakantie wordt Koningsdag op onze school
gevierd. Het zal vooral een sportieve dag worden met veel spelletjes en activiteiten op het
schoolplein en in de klassen én bewegen in de speelzaal voor de groepen 1 t/m 3 en de gymzaal voor de groepen 4 t/m 8.
Dresscode voor Koningsdag: Oranje en/of rood-wit-blauwe accessoires (hoedjes, petjes,
sjaaltjes enz.).
Er is een gezamenlijke opening op het BOR-plein om 08.40 uur met een liedje en een dansje.
Alle kinderen blijven voor schooltijd dus gewoon buiten.

OVERSTEEK HENDRIK DE KEIJZERPLEIN
Door een tekort aan verkeersbrigadiers was er op dinsdagochtend 17 april geen oversteek.
Gelukkig zijn alle kinderen veilig op school aangekomen. Maar een aantal ouders zagen, dat
dit eigenlijk niet kan op deze drukke weg……..en meldden zich direct aan als brigadier! We
zijn daar erg blij mee en kunnen nu weer op alle momenten een veilige oversteek garanderen. Bedankt Brenda en Jorg voor jullie aanmelding; veel succes met jullie taak!
Het team van oversteekbrigadiers
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GEZONDE TRAKTATIES
De meeste kinderen houden van zoetigheid. Helaas is dat niet altijd gezond. Daarom is het
goed om te bedenken wat wel gezond is en wat je je kind geeft.
Een paar suggesties:
Ijshoorntjes met fruit

Slangen van druiven

Groente

Met vriendelijke groet,
en mede namens de collega’s,
alvast een prettige meivakantie,
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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