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ONZE SCHOOL IS GEZOND
Onze school heeft drie jaar geleden het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Na drie jaar moeten wij opnieuw laten zien dat wij aan de kwaliteitscriteria voldoen. Met trots kunnen wij melden dat het vignet is verlengd en wij nog
steeds een Gezonde School zijn.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.
Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en sport.
Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in; vakleerkracht gymnastiek en naschoolse
sport.
De Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

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 28 januari
2019 heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- We hebben gesproken over de begroting.
- Het veiligheidsplan van SALTO is doorgenomen en
besproken.

DE OPBOUW OP WIELEN
Afgelopen woensdag vond alweer de vierde editie van de Opbouw op Wielen plaats. De
kinderen hebben weer veel plezier gehad en hebben weer volop kunnen bewegen.
In het stukje waarin “de Opbouw op Wielen” wordt aangekondigd, staat altijd onderstaand
stukje tekst:
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.
Wij willen dit nogmaals als aandachtspunt meegeven, omdat er veel kinderen waren die
zonder bescherming op skates en rolschaatsen het plein opgingen.
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GEEF EEN (PRENTEN)BOEK CADEAU!

De leesbevorderingscampagne “Geef een (prenten)boek cadeau” heeft als missie om alle
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om
elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar
te maken.
Aangezien ook wij het als school belangrijk vinden dat alle kinderen de mogelijkheid hebben
om een boek te lezen, brengen wij deze actie graag onder uw aandacht. Vanaf 8 februari is
het boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea beckman voor €2,50 te koop in bijna iedere
boekhandel. Vanaf 5 april is het boek ‘Kikker is Kikker’ van Max Velthuijs in veel boekhandels
te koop voor € 2,00.

VAKANTIEROOSTER 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie

14 t/m 18 okt.’19
23 dec.’19 t/m 3
jan.’20
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari’20
Pasen
13 april’20
Meivakantie
27 april ’20 t/m 8 mei
‘20
Hemelvaart
21 mei t/m 22 mei’20
Pinksteren
1 juni’20
Extra vakantie2 juni t/m 5 juni’20
week leerlingen
Zomervakantie
13 juli t/m 21 aug.’20
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HVO
We hebben de afgelopen maanden weer hard gewerkt tijdens de HVO lessen. In de groepen
4 en 5 hebben we gezien hoe goed we elkaar al kennen, door te raden welk ‘Dit ben ikwerkblad’ van wie was. Op het ‘Dit ben ik-werkblad’ heeft iedereen vooraf allerlei kenmerken over zichzelf ingevuld. Tijdens de andere lessen hebben we het gehad over de thema’s
elkaar helpen en kinderrechten. Binnen deze thema’s hebben we gesprekken gevoerd, tekeningen gemaakt en in groepjes samengewerkt.
In de groepen 6, 7 en 8 hebben we elkaar beter leren kennen door middel van een drietal
werkbladen en bijbehorende spelactiviteiten. We hebben gekeken naar verschillen en overeenkomsten in onze karaktereigenschappen en hebben positieve karaktereigenschappen
van elkaar benoemd. In een andere les mocht iedereen meerdere dingen/situaties bedenken
waarvan zij dachten de enige te zijn wie dat hebben/konden/hebben meegemaakt. Bij het
spel konden we zien of dat wel of niet klopte. Vaak bleek dat iemand niet de enige was die
iets had/kon of heeft meegemaakt. Dit zorgde voor verbazing, blijdschap en soms opluchting. Verder hebben zij meegewerkt aan een actie van Amnesty International, waarbij we ansichtkaarten hebben gemaakt voor mensen van wie de mensenrechten zijn geschonden. Dit
jaar zijn de kaarten naar 4 mensen in Azerbeidzjan, Togo, China en Taiwan gestuurd.
Uiteraard is in alle groepen het pepernotenspel gespeeld. Bij de groepen 4 en 5 staat het
thema ‘winnen en verliezen’ centraal. Bij de groepen 6, 7 en 8 zijn dit ‘oorzaak en gevolg’ en
‘je eigen keuze maken’.
Momenteel werkt groep 4 met het boek ‘Als ik groot ben’. Dit is een werkboek van onze Belgische collega’s. (In België wordt het vak zedenleer gegeven, wat lijkt op onze HVO lessen).
In dit boek gaat het over groeien, vrij zijn en ouder worden. Vragen zoals 'is het belangrijk
om groot te zijn?' en 'ben je vrij als je groot bent?' komen daarbij aan de orde.
Groepen 5 en 6 zijn bezig met de HVO koffer 'De wereld is van iedereen'. Binnen deze koffer
wordt er onder andere gewerkt aan de thema’s kinderrechten, verschillen tussen landen en
culturen, burgerschapsvorming en familie.
De groepen 7 en 8 gaan starten met het boek ‘Onderweg’. Ook dit is een werkboek van onze
Belgische collega’s. In dit boek staan allerlei opdrachten die gaan over wie wij zijn, hoe wij
denken en wat wij vinden over verschillende thema’s. Er is ook een opdracht die uitnodigt
tot een gesprek tussen uw kind en u als ouder(s)/verzorger(s). Dit blad krijgt uw kind mee
naar huis en mogen jullie – als jullie dat willen – samen invullen.
Alle gemaakte tekeningen en werkbladen bewaart iedereen in zijn/haar eigen HVO map. Deze HVO mappen gaan aan het einde van het schooljaar altijd mee naar huis, zodat u als ouder(s)/verzorger(s) ook kunt zien en lezen waar we het over hebben gehad.
Mocht u vragen hebben, nodig ik u uit om mij te mailen (hvojuf_sandra@hotmail.com).
Met vriendelijke groeten,
Sandra (HVO docente)
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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