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BETALING CONTINUROOSTER/ OUDERBIJDRAGE
Vorige week heeft u via de e-mail de rekeningen ontvangen voor de ouderbijdrage en de bijdrage voor het continurooster voor dit schooljaar. Er zijn al veel ouders die betaald hebben.
Voor degenen die dit nog niet hebben gedaan het verzoek om dit z.s.m. te doen.

SCHOOLKAMP GROEP 8
De kinderen van groep 8 gaan op woensdag 12 september a.s. op schoolkamp. Van woensdag t/m vrijdag zijn ze te gast op het Polvo-kamp in Riethoven. De vaste kampstaf bestaat dit
jaar uit de moeders van Luuk, Benthe, Wessel en de vader van Sem, juffrouw Marjan, meneer Koen, juffrouw Linda en meneer Harry (vanaf woensdagnamiddag). Ook krijgen we
nog hulp van diverse andere ouders bv. voor het vervoer naar en van de kamplocatie.
De ouders van de kinderen uit groep 8 hebben uiteraard uitgebreidere informatie gekregen.

MARATHON 2018
Op zondag 14 oktober vindt de jaarlijkse marathon van Eindhoven plaats. Als school doen
wij met een aantal leerkrachten en kinderen mee met de IAK City Run (5 km) en de Chiquita
Minimarathon (1 mijl/1,6 km).
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als u en uw kind ook mee zouden doen!
U kunt zich inschrijven t/m woensdag 12 september middels het inschrijfformulier. Mocht u
deze niet meer hebben dan kunt u deze vragen aan de leerkracht.
Sportieve groet,
De sportcommissie

LEERLINGENRAAD
Vorige week maandag heeft de leerlingenraad van de school voor de eerste keer vergaderd.
De eerste vergadering was vooral bedoeld om te bespreken hoe de vacatures voor komend
schooljaar ingevuld gaan worden, maar er is ook gesproken over de invulling van de speeltuin aan de Jacob van Campenweg. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over. De volgende vergadering wordt gebruikt om kennis met elkaar te maken, afspraken te maken voor
het komende schooljaar en om een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris te kiezen. In
een volgende Nieuwsbrief een verslag van deze vergadering.
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BUITEN WACHTEN NA SCHOOLTIJD
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om na schooltijd om 14.45 uur uw kinderen
buiten op de speelplaats op te halen. Sommige ouders wachten in de hal van de school op
hun kind(eren) maar het is daar dan zo druk, dat het erg onoverzichtelijk wordt, vooral voor
de kleutergroepen en de medewerkers van de Kinderopvang. Ook als u uw kind opgehaald
heeft bij de Peutergroep van Dikkie&Dik, het verzoek om buiten te wachten.

GEZONDE START!
Ook dit jaar willen we weer een gezonde school zijn. Als school zijn we natuurlijk al goed bezig met alle dagen groenten en/of fruit als pauzehap. In ons voedingsbeleid geven we ook
tips voor gezonde lunches en traktaties. Deze tips zullen ook regelmatig in de nieuwsbrief
vermeld worden.
Aandachtspunt blijft nog het gebruik van pakjes. In veel pakjes drinken, die gezond lijken, zit
namelijk heel veel suiker. Ook zorgen de pakjes drinken voor veel afval.
Als stimulans voor het drinken van water en voor het verminderen van de pakjes hebben alle
kinderen vorig schooljaar een bidon met opdruk gekregen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur

DE BIBLIOTHEEK IN DE BOR
Het nieuwe schooljaar is weer goed van start gegaan. De kinderen van de bovenbouw hebben hun eerste bezoek aan de bieb alweer gehad.
De kleuters krijgen van onze mediacoach Arjan Buchholz en enkele hulpouders op dinsdag
11 september een rondleiding in de bieb en mogen dan hun eerste boek lenen.
Vanaf woensdag 12 september is de bieb geopend. Ouders kunnen dan met hun kind uit
groep 1 en/of groep 2 een boek uitzoeken. Kinderen vinden dit superleuk!
Denken jullie eraan dat de boeken van de BOR (op de rug staat 031) ingeleverd worden bij
de BOR en niet bij de Witte Dame in de stad!
Openingstijdens: woensdag en vrijdag van 08.35-09.00uur
Heel veel leesplezier, de taalwerkgroep
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PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT
Er zijn nog steeds ouders die hun auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Dit
veroorzaakt veel overlast voor de bewoners van de Pieter Poststraat, maar nog veel erger,
gevaarlijke verkeerssituaties voor ouders en kinderen, ook bij de oversteekplaats bij het
Hendrik de Keijzerplein. De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar toch willen wij u vragen de veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Misschien het overwegen waard om
eens wat vaker de fiets te pakken. Ik wil u nadrukkelijk vragen om uw auto te parkeren op de
daarvoor bestemde plaatsen en bv. niet voor de uitritten van de bewoners van de Pieter
Poststraat of elders op de stoep. Er kunnen binnenkort weer onverwachte controles door
politie en stadswacht worden uitgevoerd. U zult, hoe vervelend dan ook, hiervoor bekeurd
worden. U kunt uw auto ook een straat verder parkeren, meestal is daar genoeg ruimte. Ook
ouders die bv. het éénrichtingsgebod negeren worden bekeurd.

POEPPROBLEMEN BIJ KINDEREN; DAT IS OP TE LOSSEN
Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak
van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders
van kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij
ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer
1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact
hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips
om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

STAGIAIRES OP SCHOOL
Ook dit schooljaar zijn er weer stagiaires van de Fontys PABO Eindhoven op onze school te
vinden:
- Juffrouw Brechtje (LIO) – Groep 7B (meneer Koen)
- Juffrouw Anouk (tweedejaars) – Groep 1B (juffrouw Annuska en Maartje)
- Juffrouw Noor (eerstejaars) – Groep 2A (juffrouw Amy)
Met vriendelijke groet,
Mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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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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