NIEUWSBRIEF
Dinsdag 9 oktober 2018

jaargang 2018/2019 nr.6

VIERING VRIJDAG 12 OKTOBER
Zoals op de kalender staat vermeld is het a.s. vrijdag 12 oktober viering op school.
Ouders en opa’s en oma’s zijn hierbij van harte welkom. Alle groepen komen aan de beurt
om een kort optreden te verzorgen op het podium. De viering wordt gehouden in de grote
gymzaal boven de bibliotheek in de BOR.
09.15-10.00 uur:
Groep 1A (juffrouw Josje), groep 2B (juffrouw Kim en juffrouw Anke), groep 3B (juffrouw
Denise), groep 5B (juffrouw Silvie) en groep 7B (meneer Koen).
10.45-11.30 uur:
Groep 2A (juffrouw Amy), groep 4B (juffrouw Rian), groep 5A (juffrouw Katja), groep 6B (juffrouw Ellen) en groep 7A (juffrouw Aline).
13.30-14.15 uur:
Groep 1B (juffrouw Maartje), groep 3A (juffrouw Mirèse), groep 4A (juffrouw Hanneke),
groep 6A (juffrouw Ankie) en groep 8 (juffrouw Marjan).
Een verzoek aan de bezoekers van de viering. Het zou fijn zijn als u tijdens de viering niet de
zaal verlaat na het optreden van uw (klein)kind. Dit geeft een hoop onrust bij de andere kinderen. Als het niet anders kan, hebben wij daar uiteraard begrip voor.

HERHALING 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.

GEVONDEN VOORWERPEN
In de hal van de school liggen vanaf morgen gevonden voorwerpen uitgestald. Mocht u nog
iets missen van uw kind(eren) kom dan gerust een kijkje nemen!
De overgebleven spullen gaan naar een goed doel.
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MARATHON 2018
A.s. zondag 14 oktober vindt de Marathon van Eindhoven weer plaats. We doen dit jaar met
onze school met ruim 90 lopers mee, super! De deelnemers van onze school krijgen morgen
en donderdag een shirt en het loopnummer mee (ook die voor de ouders en familie die
meelopen) en verdere informatie via een brief. We hopen dat we er met zijn allen een sportieve happening van gaan maken.

MEDIATOREN
Meteen na de Herfstvakantie gaan in de middagpauzes onze mediatoren weer aan de slag.
Vorig jaar hebben ze een echte sollicitatiebrief geschreven en de afgelopen weken hebben
ze een training gevolgd met meneer Rien. De diploma’s worden maandag 22 oktober aan de
leerlingen uitgereikt.
De mediatoren zijn onderdeel van de methode Vreedzame School. Ze worden in de middagpauze ingezet en lopen dan met een herkenbaar hesje over het plein om kinderen te helpen
met het oplossen van conflicten. Ze mogen dit op het plein of binnen doen, want soms is het
nodig om even wat rust te nemen. De mediatoren hebben geoefend en gepraat over allerlei
mogelijke situaties die zich op het plein kunnen voordoen en zijn voorbereid om kinderen te
helpen. We wensen onze kanjers veel succes!

NASCHOOLSE ENGELSE LES
Vorig schooljaar is als pilot gestart met naschoolse Engelse les voor de groepen 1 t/m 5. Ouders en leerlingen waren enthousiast en daarom gaan we dit schooljaar door met deze naschoolse activiteit (zie hiervoor Nieuwsbrief nr. 2). Na een evaluatie is wel 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 data van het eerste blok voor groep 3 t/m 5 zijn 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november. De ouders van de deelnemende leerlingen zijn hierover al geïnformeerd door Yvonne Quicken. Net als vorig schooljaar verzorgt zij de lessen.

KEIGAAF
In het kader van het project “KEIGAAF” heeft de gemeente in samenwerking met onze
school nieuwe plannen gemaakt voor het speelterreintje aan de Di Cambioweg/ Jacob
Frankaertweg. Samen met de leerlingen hebben we gekozen voor twee nieuwe toestellen
op dit terrein. De bedoeling is dat wij tijdens pauzes gebruik gaan maken van het speelterrein. Op deze manier hebben de leerlingen de mogelijkheid om op een andere manier te
spelen en te bewegen en de speelplaatsen op school worden zo minder belast. De looproute
naar de speeltuin en weer terug wordt via speciale tegels aangegeven. In de bijlage bij deze
Nieuwsbrief informatie van de gemeente Eindhoven over dit project. De planning is om vanaf medio november gebruik te gaan maken van de speelgelegenheid.

VACATURE OVERBLIJFOUDERS/OVERBLIJFHULPEN
Helaas zijn er nog maar weinig reacties gekomen op de vacature voor nieuwe overblijfouders/overblijfhulpen, die in de grote pauze tussen 11.45 en 13.15 uur de leerkrachten ondersteunen bij het overblijven. Ook al kunt u maar één of twee dagen of wellicht als invalkracht, graag aanmelden via info@bs-opbouw.nl of rechtstreeks bij de directeur van de
school.
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BOEKENBEURS 10 OKTOBER 2018 (HERHALING)
Groep 1 en 2
De kleuters nemen deze woensdag een leesboek mee van thuis dat ze willen ruilen. Ze gaan
daarmee om 8.45 uur naar de speelzaal en ruilen met een ander kind van boek. Op deze
manier gaan de kleuters met een, voor hen, nieuw boek naar huis. Dit wordt begeleidt door
leerkrachten en hulpouders.
Groep 3 t/m 8
Vanaf 3 oktober nemen de kinderen een boek of boeken mee die ze voor 50 cent willen verkopen.
Op 10 oktober om 12.45 uur mogen alle kinderen op de boekenbeurs langskomen en een
boek kopen (gepast betalen). Om 13.15 uur sluit de boekenbeurs.
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het geld (denk aan portemonnee of broekzak).

TWEE JONGER ORANJE TALENTENDAGEN BIJ VV ACHT
Droom jij ervan om te spelen in de Eredivisie? Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober, in de
herfstvakantie, zijn er twee Jonger Oranje Talentendagen bij VV Acht met scouts van de
landskampioen van de Eredivisie en andere profclubs. Je beleeft een fantastische
voetbaldag en je maakt ook nog eens kans om gescout te worden.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag staat alles in het teken van plezier, vriendschap en
talent. Je speelt een groot 4 tegen 4-toernooi waarbij je tegen leeftijdsgenootjes voetbalt en
je wordt bekeken en beoordeeld door profscouts. Je krijgt de kans om jouw droom te
verwezenlijken: gescout worden door een profclub en/of een plek verdienen in de Jonger
Oranje Regioselectie.
De profscouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendagen de beste spelers voor de
Jonger Oranje Regioselecties ‘Brabant’. Zij gaan aan het einde van het seizoen meedoen aan
de grote Jonger Oranje Finals. Daar worden de officiële Jonger Oranje teams geselecteerd
door scouts van alle 9 partnerclubs van Jonger Oranje. Deze talententeams spelen in het
seizoen daarna tegen profclubs uit het binnen- en buitenland. Zo speelde Jonger Oranje
afgelopen seizoen oefenwedstrijden tegen AZ, Liverpool, Borussia Dortmund en Paris SaintGermain.
Wat: Jonger Oranje Talentendagen i.s.m. scouts van diverse profclubs
Wanneer: Donderdag 18 oktober 2018 (geboortejaren 2001 t/m 2006) en vrijdag 19 oktober
2018 (geboortejaren 2007 t/m 2013)
Hoe laat: 09.45 – 15.00 uur
Waar: VV Acht, Eindhoven
Voor wie: Jongens en meisjes, lid van een voetbalclub is niet verplicht
Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.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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