NIEUWSBRIEF
Maandag 27 augustus 2018

jaargang 2018/2019 nr.2

SCHOOLREIS NAAR…………
Eindelijk is het dan zover. De langverwachte schoolreisjes zijn weer in zicht.
Op donderdag 6 september gaan de kinderen op pad.
Groep 1 en 2 gaat naar De Hooiberg in Bladel.
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen rond 15.00 uur weer terug zijn op
school.
De kinderen hoeven niets mee te nemen. Ze krijgen onbeperkt ranja, iets lekkers en een
feestelijke lunch.
Groep 3 t/m 5 gaat naar Burgers Zoo in Arnhem.
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen rond 17.15 uur weer terug zijn op
school.
De kinderen zullen in het park onder begeleiding van leerkrachten en/of ouders in groepjes
rondlopen.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
Groep 6 en 7 gaat naar Efteling in Kaatsheuvel.
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen rond 17.45 uur weer terug zijn op
school.
De kinderen zullen in het park onder begeleiding van leerkrachten en/of ouders in groepjes
rondlopen.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
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Belangrijk voor alle groepen:
- geen geld
- geen mobiele telefoons of andere waardevolle spullen
- alle kinderen krijgen een ‘Opbouw-shirt’ te leen. ’s Ochtends gaan de kinderen eerst naar
hun klas om dit shirt aan te trekken. Bij terugkomst gaan alle kinderen ook weer terug naar
de klas om hun eigen shirt aan te trekken.
Wij wensen alle kinderen en begeleiders een hele fijne dag toe!

NASCHOOLSE ENGELSE LES SCHOOLJAAR 2018/2019
Vorig schooljaar is als pilot gestart met naschoolse Engelse les voor de groepen 1 t/m 5. Ouders en leerlingen waren enthousiast en daarom willen we dit schooljaar doorgaan met deze
naschoolse activiteit. Na een evaluatie is besloten om de activiteit op een paar punten te
wijzigen. De lessen worden voortaan aangeboden aan de leerlingen van de groepen 2 t/m 5,
waarbij de lessen voor groep 2 starten na de Carnavalsvakantie (data hiervoor worden nog
gepland).
De planning is om te gaan werken in 3 of 4 blokken van 6 weken. De planning voor de eerste
drie blokken voor de groepen 3 t/m 5 is als volgt:
23 en 30 okt, 6, 13, 20 en 27 nov
15, 22 en 29 jan, 5, 12 en 19 feb
12, 19 en 26 maart, 2, 9 en 16 april.
De planning voor blok 4 wordt nog nader bekeken.
De lessen worden weer gegeven door juffrouw Yvonne Quicken. De prijs bedraagt €21,-voor 6 lessen. U kunt zich opgeven voor de naschoolse activiteit bij juffrouw Yvonne, via
email: yvonnequicken@hotmail.com

OUDERRAAD
Voor de OuderRaad (OR) zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden
De OR gaat over de besteding van de ouderbijdrage voor uw kind door het bieden van ondersteuning aan de verschillende commissies.
U vindt dit als ouder toch ook belangrijk?
Denk daarom met ons mee!
Op 10 september om 20:00 bent u van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking
met de OR.
Aanmelden hiervoor kan via ouderraad@bs-opbouw.nl

EERSTE COMMUNIE 2019
Zit uw kind in dit schooljaar in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn of haar eerste communie doet? Kom dan op maandag 3 september 2018 om 20.00 uur naar het KTC St.
Petrus, Kloosterdreef 31. U wordt het er bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese waarbinnen de eerste communie een plaats krijgt.

GEGEVENS OUDERS EN LEERLINGEN
Graag willen wij als school up to date gehouden worden van adressen, telefoonnummers en
bijzonderheden van onze leerlingen. Als er wijzigingen zijn, graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) of via het e-mailadres info@bs-opbouw.nl
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LUISTERGESPREKKEN
Vandaag heeft u via uw kind(eren) de uitnodiging en de vragenlijst ontvangen voor de luistergesprekken die voor volgende week gepland staan. In Nieuwsbrief nr. 1 heeft u uitgebreide informatie hierover ontvangen.
Vriendelijke verzoek om de vragenlijsten ingevuld mee naar school te nemen.

OPEN DAG TRUDO WEEKENDSCHOOL
Woensdag 5 september van 16.00 tot 18.00uur,
Torenallee 34, Strijp-S
Dokter. Journalist. Advocaat. Wat wil jij later worden? Weet je het al?
Of wil je eerst kijken?
Dat kan bij de Weekendschool!
Zit je in groep 7 of 8 en heb je je nog niet ingeschreven voor dit schooljaar?
Goed nieuws!
We hebben nog enkele plekken vrij!
Kom samen met je ouder(s) naar de open dag en schrijf je direct in.
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, advocaat, rechter, 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 en waar is de Weekendschool?
Op 30 zondagen per jaar van 11.00 tot 14.30 uur. Niet in de schoolvakanties.
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.
Ook belangrijk:
Er wordt verwacht dat je altijd komt (behalve als je ziek bent of bij iets heel speciaals).
Kijk ook op www.trudoweekendschool.nl
Mail naar: stienvandeijk@trudoweekendschool.nl of bel/app naar 06-55326827

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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