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STUDIEREIS DIRECTEUREN SALTO 13-17 JANUARI
Van zondag 13 januari t/m donderdag 17 januari gaan de SALTO-directeuren op studiereis
naar Helsinki in Finland. De directeuren gaan inspiratie en kennis opdoen over het Finse onderwijsstelsel dat in de wereld hoog staat aangeschreven. Voor dringende zaken kunt u tijdens mijn afwezigheid terecht bij juffrouw Marjan (leerkracht groep 8) of juffrouw Nini (interne begeleider).

MILES IS GEBOREN
Op zondag 23 december 2018 is geboren Miles, zoon van meneer Rien en zijn partner Eva.
Miles is een prachtige baby en met moeder en zoon gaat het prima. Wij feliciteren de ouders
heel hartelijk en wensen Miles een lang en gelukkig leven toe.

TOETSWEKEN (HERHALING)
Vanaf deze week staan de toetsweken op school gepland voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen maken in de maand januari op verschillende momenten toetsen van Cito die verwerkt
worden in het leerlingvolgsysteem (LOVS). Wij willen u vragen om bv. dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen, zodat uw kind(eren) niet naderhand toetsen hoeven in te halen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

AFSCHEID
Beste Ouders,
In dit stukje neem ik helaas afscheid van jullie. Per 31-12-2018 stopt
de pilot pedagogische ondersteuning 6- 13 jaar. Gemeente Eindhoven
heeft het besloten om dit project niet voort te zetten. Helaas moet ik
ook mijn uren inleveren en dit betekent dat ik vanaf 01-01-2019 niet
meer werkzaam ben bij Lumens als pedagogisch ondersteuner.
Pedagogische ondersteuning 0- 6 jaar gaat gewoon door dus vanaf
het nieuw jaar neemt een collega van mij deze taken over. Ze zal zich
ook voorstellen in de volgende nieuwsbrief. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de vriendelijkheid en extra dank aan de ouders
die gebruik hebben gemaakt van mijn ondersteuning.
Sinem Kocaman
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SPEUREN NAAR SPOREN (HERHALING)
Speuren naar sporen is een project voor groep 7 en 8 en wordt 1x per 2 jaar gehouden. Het
gaat over sporen van dieren in de natuur en hoe je die sporen kunt vinden.
Dit project vindt plaats op vrijdagochtend 11 januari in de koffiekamer van de school. Er zijn
5 of 6 tafels met opdrachten. De kinderen bezoeken deze tafels en maken daar de opdracht
of luisteren naar theorie. Besproken wordt o.a. schelpen en sporen (van dieren) op het
strand, determineren van verschillende uitwerpselen en pootafdrukken. Bij deze activiteit
zoeken wij hulpouders. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).

KERSTVIERING 2018
We kijken weer terug op een zeer geslaagde Kerstviering. In alle klassen was een sfeervol
Kerstdiner waarbij de kinderen hebben genoten van een enorme diversiteit aan hapjes.
Hiervoor willen wij dan ook alle ouders hartelijk bedanken! Ook de Kerstman heeft in de
groepen zijn gezicht nog laten zien.
De ouders hebben in de speelzaal en/of buiten op de speelplaats kunnen genieten van een
hapje en een glas chocolademelk of glühwein. Het was daar erg gezellig en de opkomst was
groot.
Bedankt aan alle aanwezige ouders en een extra bedankje voor alle hulpouders die dit mede
mogelijk hebben gemaakt!
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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