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KERSTDINER 20 DECEMBER 2018
Op donderdag 20 december is het kerstdiner op school. De kinderen worden om 17.00 uur
met hun zelf gemaakte hapjes in de klas verwacht. Vanaf 10 december hangt hiervoor een
inschrijflijst bij de klas. Het is voldoende als u voor 5 tot 8 leerlingen een hapje maakt. Daarnaast is het prettig als u rekening houdt met veelvoorkomende diëten/allergieën van de
leerlingen in de klas van uw kind. U kunt dit navragen bij de groepsleerkracht.
Dit jaar vragen wij alle kinderen een eigen bord, beker en bestek mee te nemen voor het
kerstdiner. Graag zien wij het bestek, het bord en de beker voorzien van naam, in een plastic
zak, donderdagochtend 20 december in de klas van uw kind.
Na afloop halen de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 3 om 18.25 uur hun kind(eren)
zelf op in de klas. De andere klassen komen om 18.30 uur naar buiten. Het is de bedoeling
dat alle kinderen worden opgehaald door hun ouders. Mocht dit niet mogelijk zijn, graag uiterlijk op 19 december melden bij de leerkracht van uw kind(eren).
De kinderen zijn donderdagmiddag om 12.15 uur uit, ’s middags is er dus geen school.
Op vrijdag 21 december gaan de kinderen gewoon naar school volgens het gebruikelijke
rooster.

WELKOM
Alle ouders zijn vanaf 18.00 uur welkom op het BOR plein, om gezellig samen een klein hapje
te eten en een drankje te drinken. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging via uw kind.

VUURKORVEN EN HOUT GEVRAAGD
We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van het kerstdiner. We zijn hiervoor nog
op zoek naar een aantal vuurkorven die wij kunnen lenen en hout wat we in de vuurkorven
kunnen branden. Mocht u ons kunnen helpen of heeft u iets wat wij zoeken, dan kunt u contact opnemen met juffrouw Anke, eventueel per e-mail. Alvast bedankt voor uw hulp!

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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NIEUWE WEBSITE SCHOOLKRANT OPBOUW WEET JE VEEL
ONLINE
Maandag 3 december is de eerste editie van de Opbouw Weet Je Veel uitgekomen. Inmiddels heeft onze website www.opbouwweetjeveel.nl al ruim 180 bezoekers gehad die samen
zo’n 1500 pagina’s hebben bekeken. We hebben bezoekers tot ver buiten Eindhoven, bijvoorbeeld uit Amsterdam en Werkhoven……..maar ook nog veel verder weg, zoals Verenigde
Staten, Spanje, Zuid-Korea en Vietnam!
Wij zijn erg benieuwd hoe u het vond. Als u wilt dan kunt u uw mening geven via het emailadres van de redactie: weetjeveel@bs-opbouw.nl Dat mag positief zijn, maar als u verbeterpunten hebt of goede tips, dan horen we dat uiteraard ook graag. Leuke ideeën en
suggesties zijn altijd welkom.
De volgende schoolkrant zal uitkomen op maandag 28 januari 2019; met weer nieuwe berichten uit een aantal groepen en de diverse vaste rubrieken (thema’s). De kinderredactie is
ook al weer druk bezig met het maken van verslagjes. Het beloofd dus weer een goed gevulde editie te worden!

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 3 december
heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- Vervanging van zieke leerkrachten.
- Het nieuwe ouderportaal. Deze is positief ontvangen bij het plannen van de
oudergesprekken.
- Goedkeuring van het ouderbeleidsplan SPILcentrum de Barrier.

VERVANGING ZIEKE LEERKRACHTEN
Het zal u vast niet ontgaan zijn, er is een groot tekort aan vervangers om zieke leerkrachten
te vervangen. Op veel scholen worden al leerlingen naar huis gestuurd, omdat de scholen
hun bezetting niet georganiseerd krijgen.
Het lijkt alsof er bij ons op school niets aan de hand is, maar ook wij moeten ons in allerlei
bochten wringen om zieke leerkrachten te vervangen. Meestal kunnen wij intern wel een
vervanging regelen, de IB-ers, de directeur, of ondersteunende leerkrachten gaan dan voor
de groep, maar dat gaat dan wel ten koste van hun eigenlijke werk, maar ook van de leerlingen. Extra begeleiding die wij onze leerlingen graag aanbieden kan dan vaak niet doorgaan. Ook kunnen wij niet garanderen dat er steeds dezelfde leerkracht als vervanger voor
een groep staat. Wij hopen voor dat laatste in ieder geval op uw begrip en hopelijk komt het
bij ons op school ook niet zover dat wij groepen naar huis moeten sturen.
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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