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AFSCHEID JUFFROUW MAARTJE
Dag lieve kinderen en ouders van de Opbouw,
Na 15 fijne jaren gewerkt te hebben op de Opbouw ga ik afscheid van jullie nemen.
Ik heb gekozen om op een andere school, dichter bij huis te gaan werken. Deze uitdaging
kwam voorbij en ondanks ik liever aan het einde van een schooljaar had willen wisselen, wil
ik deze uitdaging toch aangaan. Thuis heb ik 3 jongens en de reistijd van Beek en Donk naar
Eindhoven begon toch wel steeds lastiger voor mij te worden.
15 jaar geleden studeerde ik af op de Opbouw in groep 6/7 bij juffrouw Cindy en later werkte ik in groep 5 samen met juffrouw Joyce. Na een jaar groep 5 alleen te hebben gedaan,
mocht ik ervaring op gaan doen in de onderbouw; eerst jaren in groep 2 en de afgelopen jaren in groep 1. Ik heb ontzettend veel geleerd op de Opbouw en de fijne herinneringen met
jullie, de oud-leerlingen en (oud)collega's zijn voor mij goud waard. Ik heb genoten van alle
kinderen, de vieringen, de uitstapjes, de projecten en de evenementen. Ik heb heel veel
moois mee mogen maken en daar ben ik jullie enorm dankbaar voor. Ik kan op een mooie
manier terugkijken. De ouders van groep 1b zijn al weken eerder op de hoogte gebracht van
mijn besluit. Vrijdag 29 maart is mijn laatste werkdag in mijn groep en dan ga ik afscheid
nemen van de kinderen.
Om jullie te bedanken en om afscheid te nemen van de Opbouw zou ik jullie willen uitnodigen in de speelzaal op vrijdag 29 maart om 14.45 uur. Ik vind het leuk om je kort nog even te
zien en om gedag te zeggen.
Groetjes juffrouw Maartje

‘IK EET HET BETER IN GROEP 5 T/M 8’
In het kader van de Gezonde School werken we in de week van 25/3 tot 1/4 aan het project
‘Ik eet het beter’.
Ik eet het beter is een educatief platform van de Albert Heijn. In samenwerking met het
Voedingscentrum ontwikkelt de Albert Heijn verschillende initiatieven die leerlingen van de
basisschool actief aanzetten tot een gezonde leefstijl.
De interactieve lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een speelse manier
bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun
eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van de
heerlijkste producten
Op de site www.ikeethetbeter.nl vindt u meer informatie.
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GROEP 1 EN 2 NAAR HET GEITENBOERKE
14 en 15 maart zijn de groepen 1 en 2 bij het Geitenboerke geweest in Oerle. De kinderen
mochten bij de geiten kijken, eten geven en zelfs even knuffelen met de net geboren lammetjes. De kinderen kregen een filmpje te zien, waarop te zien was hoe er gewerkt wordt op de
geitenboerderij. Ook was er nog even tijd om lekker te spelen in de deels overdekte speeltuin. Hier konden de kinderen ook even met de konijntjes spelen. Ondanks het weer was het
erg gezellig en hebben de kinderen genoten van hun bezoek aan de geitenboerderij.
Ook namens de kinderen willen wij de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd hartelijk
bedanken.

GROTE REKENDAG 3 APRIL
Op woensdag 3 april is de Grote Rekendag.
Dit jaar staat deze dag in het thema ‘Verhoudingen’.
De gehele ochtend zullen de kinderen bezig zijn met activiteiten rond dit thema.
Vanaf 12.15 uur bent u van harte welkom om in de klas van uw kind te komen kijken!
U kunt dan bekijken wat uw kind deze ochtend geleerd en/of gemaakt heeft.
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
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