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OUDERPORTAAL
Op 8 april heeft u een uitnodiging ontvangen om het toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens in te vullen. In dit toestemmingsformulier geeft u aan of u toestemming
geeft voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Gelieve dit formulier uiterlijk 17 april
in te vullen. U kunt de keuzes die u maakt ten alle tijden aanpassen in het Ouderportaal.
Na de meivakantie gaat er meer communicatie via het Ouderportaal verlopen:
 U krijgt de nieuwsbrieven via het Ouderportaal.
 Wanneer er ouderhulp gevraagd wordt, kunt u zich intekenen via het Ouderportaal
(vervoer van uitstapjes, creamiddag e.d.)
 U kunt uw kind absent melden via het Ouderportaal (meer informatie volgt hier nog
over)
Het is noodzakelijk dat alle ouders aangemeld zijn en de privacy instellingen hebben ingesteld.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

HULPOUDERS GEVRAAGD VOOR BEZOEK AAN DE PHILIPS
FRUITTUIN
De groepen 3 en 4 gaan in juni op bezoek naar de Philips Fruittuin.
We zoeken hiervoor ouders, die willen rijden.
Groep 3A: vrijdag 14/6 van 10.15 tot 11.45 uur
Groep 3B: vrijdag 14/6 van 8.45 tot 10.15 uur
Groep 4A: woensdag 12/6 van 8.45 tot 10.15 uur
Groep 4B: vrijdag 14/6 van 12.30 tot 14.00
Graag doorgeven aan de betreffende leerkracht.
Alvast bedankt voor uw hulp, namens de leerkrachten van groep 3 en 4

EXPEDITIE E
Er komt een nieuwe vestiging van de bibliotheek in Winkelcentrum Woensel: Expeditie E
Natuurlijk is dit voor de kinderen (uit Woensel) en hun ouders fijn nieuws: op woensdag een
voorleesuurtje en volop lees- en informatieve boeken te leen! In de bijlage kunt u meer
hierover lezen.
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Mijn naam is Hacer Ural. Ik werk bij Lumens als pedagogische ondersteuner.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier
waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd
om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse taal
nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind. Bijvoorbeeld over
wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je doen als een kind niet luistert of hoe ga
je om met social media. Met dit soort vragen kan je bij mij terecht om samen een antwoord
te vinden.
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de sociale
basis en is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.
Vanaf heden ben ik contactpersoon bij basisschool de Opbouw. Dus je zult mij regelmatig
zien lopen op school. Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je
kind en je hebt alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan
kijken we samen wat nodig is.
Hartelijke groet,
Hacer Ural
06 30885642
h.ural@lumenswerkt.nl

(HERHALING)PAASVIERING EN KONINGSDAG
Vrijdag 19 april vieren we Pasen op een sportieve manier.
De kinderen mogen in oranje kleding naar school komen.
Voor alle groepen wordt er een spelcircuit uitgezet in de gymzaal.
De school zorgt voor een paaslunch. De kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen, graag voorzien van naam. Denk ook aan een aparte tas om dit weer mee naar huis te
nemen!
Voor in de ochtend moeten de kinderen zelf fruit en drinken meebrengen.
Wij wensen iedereen een gezellige dag!
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 e-mailadres ook gebruiken.
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