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OUDERPORTAAL
App
Heeft u de App al geïnstalleerd van het Ouderportaal?
Deze is te vinden in de App store.
Met deze App kunt u binnenkort weer een tijdstip kiezen voor het rapportgesprek.
Deze App biedt nog meer mogelijkheden. Enkele hiervan gaan we later in dit schooljaar nog
gebruiken. U wordt hier nog over geïnformeerd.
Voor de ouders van de groepen 1 en 2:
Op maandag 21 januari kunt u zich vanaf 18.00 uur weer inschrijven voor het rapportgesprek.
Voor de ouders van de groepen 3 t/m 7:
Op maandag 18 maart kunt u zich vanaf 18.00 uur weer inschrijven voor het rapportgesprek.
Voor de ouders van groep 8:
Op maandag 4 februari kunt u zich vanaf 18.00 uur inschrijven voor het adviesgesprek.
Enkele ouders hebben zich nog niet aangemeld. Bent u het token kwijt, heeft u hulp nodig of
heeft u een andere vraag dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het doel
van deze campagne is het bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen. Wij vinden het echter voor alle kinderen belangrijk dat er voorgelezen wordt, dus
trekken het schoolbreed. In alle klassen zal in deze periode wat extra aandacht besteed
worden aan het voorlezen.
Op de website nationalevoorleesdagen.nl vindt u wat meer informatie. Ook is vanaf 23 januari in de App Store en op Google Play: Een huis voor Harry, te downloaden. Hierop wordt het
boek voorgelezen in het Frans, Spaans, Engels, Turks, Arabisch en Nederlands. Daarnaast bevat de app weer leuke kleine spelletjes en een liedje bij het boek ‘Een huis voor Harry’.
Tijdens de biebtijd voor de kleuters, iedere woensdag van 08.25-09.00 uur, ligt er voor de
kinderen die een boek komen lenen iets leuks klaar. We hebben echter maar een beperkt
aantal attenties, dus op is op.
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‘DE VLIEGENDE GEK’
De kinderen van groep 3 en 4 hebben vrijdag 18 januari genoten van de voorstelling ‘de vliegende gek’. De spelers kwamen in de ochtend in de klassen om alvast kennis te maken. De
kinderen mochten zelf een ontwerp tekenen over hun vliegmachine van deze tijd. In de middag ging de voorstelling over Charles Lindberg, die in 1927 als eerste over de Atlantische
Oceaan vloog met zijn zelfgemaakte vliegtuig. Het was een bruisende voorstelling met pruiken, poppen en swingende muziek.

VORMSEL 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2018-2019 in groep 8? En wilt u graag dat uw kind zijn/ haar
Vormsel ontvangt? Kom dan op dinsdag 12 februari 2019 om 19.00 uur naar KTC St. Petrus
aan de Kloosterdreef 31 voor de informatieavond voor aanstaande vormelingen en hun ouders. De voorbereiding van het vormsel start in groep 8 in maart 2019 en loopt tot mei van
de brugklas. Rond Pinksteren 2020 vindt de viering plaats.
Graag tot 12 februari!
Werkgroep Vormsel, parochie St. Petrus’ Stoel

INLOOPAVOND MAANDAG 21 JANUARI
Vanavond is tussen 18.30 en 19.30 uur de jaarlijkse inloopavond op school. Vorige week
maandag heeft uw kind hiervoor een uitnodiging meegekregen. U bent van harte welkom.

NASCHOOLSE ENGELSE LES
Na de Carnavalsvakantie starten de naschoolse Engelse lessen voor groep 2. U kunt uw
kind(eren) opgeven voor deze naschoolse activiteit via de e-mail bij Yvonne Quicken
yvonnequicken@hotmail.com
Data: 25 maart, 1, 8 en 15 april en 6 en 13 mei.
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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