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DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 26 september(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de eerste 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 7B 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.

WEEK VAN DE PAUZEHAP
Van 24/9 t/m 28/9 doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de Week van de pauzehap. Dit is een
lesprogramma van ‘Ik eet het beter’. Dit is een educatief platform van Albert Heijn. De AH
ontwikkelt in samenwerking met het Voedingscentrum en NOC*NSF verschillende initiatieven die leerlingen van de basisschool actief aanzetten tot een gezonde leefstijl.
Tijdens de week van de pauzehap leren en ervaren leerlingen van de groepen 5 t/m groep 8
hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag
en donderdag krijgen ze een verantwoorde pauzehap aangeboden. U hoeft dan ook geen
groente of fruit mee te geven.
Naast een gezonde pauzehap zorgen lekker bewegen en ontspannen ook voor energie. Alle
kinderen krijgen een ‘Heppie-de-peppie’, die ze ook thuis kunnen gebruiken.
Ook krijgen de kinderen een sportvoucher t.w.v. 2x gratis sporten cadeau om de sport te
ontdekken die bij hen past.
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KLASSENOUDERS
Ook dit schooljaar zijn er op school in alle groepen klassenouders actief. Dit zijn één of twee
ouders per groep die door de leerkracht zijn gevraagd. De school heeft een protocol opgesteld dat bedoeld is als leidraad voor klassenouders en leerkrachten om de samenwerking en
communicatie tussen hen te bevorderen, te stimuleren en duidelijkheid te geven over taken
en bevoegdheden van de klassenouders. De leerkrachten hebben of gaan het protocol met
de klassenouders bespreken.
Een overzicht van de klassenouder(s) per groep:
groep 1A: de moeders van Luc Cardinaels en Sepp Boesten
groep 1B: de moeder van Ilana Steenbakkers,
groep 2A: de moeders van Jesslyn Hageman en Rayhan Weij,
groep 2B: de moeders Stijn Blaakman en Jula van Heugten,
groep 3A: de moeders van Raphaël Amanda en Melanie Bouten,
groep 3B: de moeders van Ashley van Vroonhoven en Ilayda Gonultas,
groep 4A: de moeders van Jade Peltenburg en Romy van Asperen,
groep 4B: de moeder van Igor Djapic en Justin Visser,
groep 5A: de moeder van Keano Muskens,
groep 5B: de moeders van Jesse Louwers en Roos Wijnja,
groep 6A: de moeder van Nada Nazeri en Iris Stallen,
groep 6B: de moeder van Liva Eyüpoglu en Nout Weijden,
groep 7A: de moeders van Tatum Glas en Megan van Kasteren,
groep 7B: de moeders van Indy Leijssen en Teun Adriaanse,
groep 8: de moeders van Luuk Huijbregts en Benthe Timmermans.

SCHOOLKAMP 2018
Vorige week is groep 8 op schoolkamp geweest. We waren weer te gast op het Polvo-kamp
in Riethoven. Kinderen en begeleiders kijken terug op een zeer geslaagd kamp. Het weer was
fantastisch, het programma verliep naar wens, de sfeer was uitstekend en we zijn allemaal
weer veilig en ongeschonden op school teruggekeerd.
Dankzij de bereidwillige medewerking van de moeders van Benthe, Luuk, Wessel en de vader van Sem waren de maaltijden en verdere catering uitstekend verzorgd. Ook het vervoer
van de bagage naar en van het kamp was mede dankzij de hulp van diverse ouders prima geregeld. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor!

FOTO’S EN FILMPJES MAKEN OP SCHOOL
Op school worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij wij aan ouder(s)/verzorger(s) vragen om te helpen of waarbij wij ouder(s)/verzorger(s) en andere familieleden uitnodigen om bij de activiteit aanwezig te zijn. Tegenwoordig heeft bijna iedereen
de beschikking over een mobiele telefoon met camerafunctie. Wij snappen dat u het leuk
vindt om foto’s en/of filmpjes te maken van de activiteit en/of uw kind(eren), maar wij willen u ook vragen om de privacy van anderen in acht te nemen. Niet iedereen vindt het prettig, of hebben andere redenen, dat foto’s en/of filmpjes van hun kind(eren) op bv. facebook
of andere social media worden geplaatst zonder hun medeweten. Wilt u daar rekening mee
houden!
Op bladzijde 26 van de kalender en schoolgids deel 2 kunt u het beleid van SALTO over INTERNET EN SOCIAL MEDIA nog eens nalezen.
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NIEUWS VAN DE MR
Om ouders meer te betrekken bij het werk van de MR, krijgt u via de nieuwsbrief na elke
vergadering een kort verslag over wat er besproken is. Op de vergadering die 10 september
heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- De CITO-scores van de eindcito groep 8 hebben we in detail besproken.
- We hebben het activiteitenplan van de MR herzien.
Er is een start gemaakt met de MR-jaarrapportage. De jaarrapportage van de MR en OR
wordt 25 september 2018 verstuurd naar de ouders.

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief nieuws van de mediacoach.

FORMULIER OUDERHULP
Vandaag krijgen de oudsten uit het gezin het ouderhulpformulier mee naar huis. Het verzoek
is dit formulier uiterlijk vrijdag 28 september ingevuld weer mee naar school te geven. Op
deze manier krijgen wij een goed beeld van de hulp die ouders ons bij activiteiten kunnen
geven.

“BAH! DIT LUST IK NIET!!”
Als ouder vind je het belangrijk dat je kind goed en gezond eet. Bij sommige kinderen verloopt het eten zonder problemen, bij anderen is het een dagelijks gevecht om iets binnen
te krijgen.
Hoe houd je het dan nog gezellig aan tafel? En hoeveel moet je kind eigenlijk eten? Welke
regels heb je over eten? Hoe vaak geef je een tussendoortje? Wat als je kind teveel of te
weinig eet?
Heb je ook vragen en wil tips over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.
Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.
Je kunt me altijd bellen en aanspreken op school in de oneven weken, op dinsdag om 08.30.
Tot ziens,

Pedagogisch Ondersteuner
Sinem Kocaman
06-30610047
s.kocaman@lumenswerkt.nl

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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