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STAKING 15 MAART
Op vrijdag 15 maart is er weer een landelijke stakingsactie voor het (basis)onderwijs.
Onze school doet NIET mee aan deze stakingsdag. De school is daarom ook gewoon geopend
deze dag. Dit wil niet zeggen dat het team van de Opbouw niet achter de argumenten van de
staking staat, maar wij willen dit liever op een andere manier kenbaar maken en niet door de
school te sluiten. U wordt hierover binnenkort verder gëinformeerd.

OPGEVEN 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: 1, 8 en 15 april en 6 en 13 en 20 mei.
Ook voor blok 3 (groep 3 t/m 5) kunt u uw kinderen nog opgeven. Data voor deze lessen zijn
12, 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april.

OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER 2018/2019
Deze of volgende week krijgt u via de e-mail een bericht voor de betaling van de ouderbijdrage deel 2 en een herinnering als u de ouderbijdrage deel 1 en/of de bijdrage voor het
continurooster nog niet heeft betaald. Misschien kunt u vooraf even kijken of u de beide betalingen al heeft voldaan.

HERINNERING GEBRUIK IN- EN UITGANGEN
De kleuters en leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur naar binnen via de hoofdingang
aan de kant van de BOR.

Gezien de drukte bij de kleutergroepen ’s morgens willen wij u vragen om oudere
broertjes of zusjes uit de hogere groepen niet mee naar binnen te laten gaan.
De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen.
Om 14.45 uur als de school uitgaat, maken de kleuters gebruik van de uitgang aan de andere
kant. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan via de uitgang naar buiten waar ze ’s morgens ook
door naar binnen zijn gekomen. Verzoek om buiten op uw kinderen te wachten.
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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