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DE OPBOUW OP WIELEN
Morgen, woensdag 16 mei(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de zevende 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.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 25 mei komt de schoolfotograaf van Kiekfotostudio foto’s maken.
Er worden portretfoto’s, groepsfoto’s en broertjes en/of zusjes foto’s gemaakt van kinderen
die op de Opbouw zitten. De gezamenlijke foto´s met kinderen van Dikkie & Dik zijn al op
een eerder tijdstip gemaakt.
De foto’s kunnen digitaal besteld worden. De kinderen ontvangen een kaartje met een inlogcode.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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