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UITNODIGING BEDRIJVENMARKT 20 APRIL!!
Eén van de leerlingen van de Kangoeroegroep nodigt u uit voor de bedrijvenmarkt:
Op vrijdag 20 april is er een bedrijvenmarkt in de speelzaal. als je wil moet je komen want er
is:
Gezelligheid, chocolade, frisdrank en smoothies.
Deze bedrijvenmarkt is een project van de kangoeroegroep. We hebben geleerd hoe je een
eigen bedrijfje op moeten starten. We hebben een poster, financieel plan, ondernemingsplan, reclame enzovoorts.
Het is van 14:45 tot 15:15 uur!
Groetjes, Noor de Graaf (namens de Kangoeroegroep)

TRUDO WEEKENDSCHOOL
Wat is de Trudo Weekendschool precies?
Dat is een school op zondag. Onze leerlingen krijgen een extra programma over de mogelijkheden in onze maatschappij. We kiezen thema’s uit de kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. De informatie wordt gegeven door mensen die daar hun beroep van hebben gemaakt: architect, chirurg, advocaat, rechter, burgemeester, politie, sportman, kunstenaar,
muzikant, journalist en nog meer. Dat zijn de gastdocenten.
Voor leerlingen uit groep 7, groep 8 en de brugklas.
Het is voor kinderen die graag nieuwe dingen willen leren. Die het leuk vinden om dat samen
met andere kinderen te doen. Om samen slimmer en wijzer te worden. Die motivatie is het
belangrijkste om mee te mogen doen.
Je krijgt veel interessante informatie van mensen. Informatie die je goed kunt gebruiken als
je later op de middelbare school zit en als je gaat kiezen voor je toekomst.
Wanneer is de Weekendschool?
Op 30 zondagen per jaar van 11.00 tot 14.30 uur. Niet in de schoolvakanties.
Waar is de Weekendschool?
In het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven en op Strijp-S in de Apparatenfabriek.
Wat kost het?
De school is gratis. Er wordt geen geld gevraagd voor activiteiten.
Meer informatie over de weekendschool kunt u vinden op www.trudoweekendschool.nl
Na de meivakantie komt Stien van Deijk, jaarcoördinator van de Weekendschool voorlichting
geven aan de leerlingen van groep 6 voor het komende schooljaar.
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SPORTDAG
Ondanks het koude weer vorige week, kunnen we terugkijken op een mooie sportdag op de
nieuwe accommodatie Sportpark Op Noord.
Het sportpark stond vol met spelletjes. In kleine groepjes hebben de kinderen de verschillende spelletjes gedaan. Soms ging het om snelheid, soms om afstand, het scoren van punten, een goede samenwerking of gewoon even lekker spelen. Iedereen heeft erg zijn best
gedaan. De dag werd natuurlijk afgesloten met de jaarlijkse race op de stormbaan, tussen
groep 8 en de leerkrachten/sportstudenten/ouders. Ook dit jaar was het spannend, zeker
omdat het erg moeilijk was het steile gedeelte te beklimmen, met uiteindelijk een nipte
overwinning voor groep 8. Hulpouders en studenten van de Fontys Sport Hogeschool bedankt voor jullie inzet, het was een geslaagde dag.

PROJECT ENGE BEESTJES
De lente is leuk, maar wat kriebelt daar allemaal onder die stenen en in het gras? Het zijn
enge beestjes: slakken, pissebedden, mieren, regenwormen, spinnen, ………. brrrrr. De kinderen van groep 3 en 4 bekijken ze vrijdag 20 april van dichtbij. Ze mogen ze aanraken, natekenen en met papier een knutselwerkje maken. Want ze zijn misschien wel heel eng om te
zien, ze ruimen wel mooi heel veel troep in de natuur op.
Voor het project worden nog enkele ouders gezocht om te helpen. Bij de groepen 3 en 4
hangen intekenlijsten.

‘DE SLIMME PLASTIC SOEP SLOEP’ IN GROEP 5A
Afgelopen dinsdag heeft Willemien ons een prikkelende, creatieve workshop gegeven waarbij
groep 5 werd uitgedaagd om op een meer verantwoordelijke manier te leren denken en handelen ten aanzien van het groeiende zwerfafval en plastic soep probleem.
Nick beschrijft de les:
Wij hebben een les gehad over ‘troep onder de loep’. Ik heb geleerd dat er veel plastic soep
in de oceaan is. Verder hebben we een boot gemaakt van plastic.
Als je plastic op straat gooit wordt het milieu vervuild en wordt de hygiëne slechter. Soms
zijn er zelfs eilanden van plastic flessen.
Er wordt te veel plastic weg gegooid, dus stop er mee. Ga maar eens varen in de oceaan, als
je wel plastic in het water gooit, is er straks meer plastic dan water.
Per groepje kregen ze de opdracht een eigen ‘Plastic Soep Sloep’ te maken, waarbij er ook
werd nagedacht over het opruimen van plastic uit het water.
We hebben een bootje van troep gemaakt. Het samenwerken met Isa en Onno ging goed .
De boot heeft zeven bakken. Hij vangt de troep uit de zee met een netje en hij gooit de troep
in de bakken.
In de bakken zitten draaiende messen die het troep in kleine snippertjes maalt. Dan vaart
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het schip naar de fabriek. Daar wordt er van de snippertjes speelgoed gemaakt.
Groeten Fé en Bo
Op de website https://www.opbouwweetjeveel.nl/ zijn enkele foto’s te zien.

BEZOEK AAN DE PHILIPS FRUITTUINEN
Op vrijdag 18 mei a.s. (de eerste vrijdag na de meivakantie) brengen de kinderen van de
groepen 5a, 5b en 6 een bezoek aan de Philips fruittuin aan de Oirschotsedijk. De ouders van
deze kinderen krijgen via e-mail nog uitvoeriger informatie over dit uitstapje en kunnen zich
dan ook opgeven als zij als begeleider van een groep mee willen fietsen.

MUSEUM BEZOEK VAN ABBE
Onze groepen 5 mogen dit jaar het Van Abbe museum bezoeken en krijgen daar een museumles. Dinsdag 17 april was groep 5a aan de beurt.
Tijdens de museumles hebben we vooral gekeken
naar de tentoonstelling op de tweede verdieping. Die
is opgezet rond drie thema’s: land, thuis en werk.
We bekeken allerlei manieren waarop kunstenaars
iets verbeelden. We bespraken vorm, kleur en materiaal, maar ook wat het kunstwerk ons vertelt en hoe
het dat doet. Verder kwam aan bod dat je kunst op
verschillende manieren kunt begrijpen en (wel of
niet) waarderen.
Het was een heel leuk en leerzaam uitstapje. Groep
5b gaat donderdag 19 april naar het museum, heel veel plezier alvast!

KONINGSDAG 2018
Volgende week 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.
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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