NIEUWSBRIEF
Dinsdag 30 oktober 2018

jaargang 2018/2019 nr.8

AANMELDEN OUDERPORTAAL
Afgelopen donderdag heeft u in Nieuwsbrief nr. 7 uitgebreide informatie gekregen over het
ouderportaal. Het eerste onderdeel dat wij willen gaan invoeren is de digitale gesprekkenplanner. De bedoeling is dat u voortaan zelf kunt aangeven (binnen de door ons opengestelde tijden) wanneer u aanwezig kunt zijn bij het rapportgesprek. U moet hiervoor wel enkele
handelingen verrichten om dit te kunnen gaan doen.
Afgelopen vrijdag heeft u via uw kind(eren) een brief (token) meegekregen waarmee u zich
voor het ouderportaal kunt aanmelden. Er zijn al veel ouders die dit hebben gedaan, maar
om de gesprekkenplanner goed te kunnen gaan gebruiken is het noodzakelijk dat in principe
alle ouders zich hiervoor aanmelden.
Als herhaling nog even op een rijtje:












Ouders hebben afgelopen donderdag via Nieuwsbrief nr. 7 de eerste informatie over
het ouderportaal ontvangen.
Vrijdag 26 oktober hebben de ouders het token (brief) ontvangen om zich aan te
melden.
Indien u geen token (brief) heeft ontvangen of u bent het token kwijt, kunt u dit melden bij info@bs-opbouw.nl of bij de leerkracht van uw kind(eren). U ontvangt dan via
de e-mail een token (brief).
Ouders hebben tot 02-11-2018 de tijd om zich aan te melden.
Morgen 31-10 wordt er een inloopspreekuur georganiseerd van 12.45-13.15 uur in
het lokaal van juffrouw Ellen (groep 6B), eerste etage oudbouw het rechtste lokaal, om de ouders te helpen waar nodig is.
Op 05-11-2018 verzendt de school om 11.00u de uitnodigingen voor de rapportgesprekken en kunnen de ouders zich digitaal inplannen. Deze uitnodiging geldt voor
ouders met meerdere kinderen op school. De overige ouders ontvangen dinsdag
06-11-2018 de uitnodiging.
Ouders kunnen zich tot en met donderdagavond 08-11 inschrijven. Hierna sluit de
inschrijving en plant de leerkracht de ouder(s) zelf in.
De aanmelding moet via een vaste computer gedaan worden.

Hopelijk heeft u zo voldoende informatie om de aanmelding voor het ouderportaal snel in
orde te maken.
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DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 7 november(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de tweede 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.

INFORMATIEAVOND BEDPLASSEN
Op dinsdag 13 november organiseert de GGD een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. In de bijlage leest u meer informatie over deze avond.

SEP IS GEBOREN
Op zaterdag 27 oktober is geboren Sep, zoon van juffrouw Marjolein en haar man Pieter.
Sep is een prachtige baby en met moeder en zoon gaat het prima. Wij feliciteren de ouders
heel hartelijk en wensen Sep een lang en gelukkig leven toe.

HVO
Zoals in de vorige Nieuwsbrief gemeld, worden de HVO-lessen op dinsdag 6 november weer
gestart. De ouders die hun kind(eren) vorig schooljaar hiervoor hebben opgegeven, zijn inmiddels persoonlijk hierover geïnformeerd. De lessen worden tijdens schooltijd gegeven.
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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