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NIEUWE WEBSITE WEET JE VEEL
Kijk snel naar onze vernieuwde schoolkrant “Weet je Veel” op www.opbouwweetjeveel.nl
Daar staan allemaal leuke verhalen en weetjes over de afgelopen tijd. Ook de kinderredactie
heeft weer hard gewerkt om leuke stukjes te maken.
===================================================================
Jaren terug hield de toenmalige schoolkrantredactie een prijsvraag: Verzin een naam voor de
schoolkrant. Tot die tijd was onze schoolkrant min of meer naamloos. Heel veel kinderen
zonden ideeën in en de toenmalige redactie, tevens jury, had het er knap lastig mee. Uiteindelijk viel de keuze op: Weet je Veel.
Dit drukt uit wat je -na het lezen van een krant- doet: je weet veel. Veel meer dan ervoor. Je
blijft op de hoogte door de krant te lezen. Dit is na al die jaren nog steeds een belangrijke
doelstelling van onze schoolkrant. Het is ook iets wat onze school, kinderen, ouders en personeel met elkaar verbind. Van een kleuter die net zijn eerste plakboekwerkje heeft gemaakt
tot de (bijna) puber die hier al het grootste deel van zijn leven rondloopt.
Eerst was er een naamloze krant en toen ineens de Weet je Veel. Maar het was steeds een
papieren krant. Hier ging veel tijd, werk en vooral veel papier in zitten. De krant werd letterlijk in elkaar geknipt en geplakt. Vele ouders en teamleden uit het verleden hebben hier nog
nostalgische gedachten bij.
Maar ook op de Opbouw gaan wij met de tijd mee. Het oude schoolbord met krijt werd vervangen door een touchscreen digibord. En de schoolkrant werd stukje bij beetje digitaal. Een
aantal jaren geleden was daar ineens een eigen website; voor ons in elkaar geknutseld door
(inmiddels oud) studenten van het Sint Lucas. Hier waren we blij mee. Maar vanaf het begin
waren er technische problemen en de site werkte nooit helemaal vlekkeloos. Gelukkig werden we na een tijdje met raad en daad bijgestaan door een zeer kundige ouder.
Van het een kwam het ander: Sander Hovestad bood ons geheel belangeloos aan om een
nieuwe website te maken. Deze sluit perfect aan bij onze wensen, ideeën en gedachten. Bovendien werkt het technisch allemaal veel beter. De redactie is hier heel erg blij mee en onze
dank is bijzonder groot.
Het resultaat is vanaf vandaag, maandag 3 december 2018, voor iedereen zichtbaar op
www.opbouwweetjeveel.nl Wij hopen dat u allen hier een kijkje komt nemen! Voortaan zullen wij ca. 5 keer per schooljaar onze site verversen met nieuwe artikelen vanuit de groepen,
van de kinderredactie en overige rubrieken. Vandaag publiceren wij de eerste van dit schooljaar. De volgende Weet je Veel kranten kunt u verwachten op 28 januari, 25 maart, 13 mei
en 17 juni in het nieuwe jaar 2019. Wij zullen u steeds berichten wanneer de site is bijgewerkt.
De schoolkrantredactie.
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NASCHOOLSE ENGELSE LES
Voor blok 2 van de naschoolse Engelse les voor groep 3 t/m 5 zijn nog enkele plaatsen vrij.
U kunt uw kind(eren) opgeven voor deze naschoolse activiteit via de e-mail bij Yvonne Quicken yvonnequicken@hotmail.com
De data voor blok 2 zijn 15, 22 en 29 januari, 5, 12 en 19 februari.
Na de Carnavalsvakantie starten de naschoolse Engelse lessen voor groep 2. U wordt daarover nog geïnformeerd.

JUFFROUW JOYCE AFWEZIG
U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat juffrouw Joyce al enige tijd afwezig is. Door een hersenschudding is zij momenteel niet in staat haar Kangoeroewerkzaamheden uit te voeren.
De afwezigheid van juffrouw Joyce zal zeker tot aan de Kerstvakantie duren. De leerlingen uit
de Kangoeroegroepen werken voorlopig zoveel mogelijk in de eigen klas aan hun opdrachten.
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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