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OUDERPORTAAL
We vinden het fijn om te zien dat veel ouders zich al aangemeld hebben voor het ouderportaal. Vanaf deze week kunt u uw kind ook absent melden via ouderportaal (zie Nieuwsbrief
nr. 27). Goed om te zien dat dit al bij velen is gelukt.
U heeft voor de vakantie allemaal een e-mail/ melding gehad om het toestemmingsformulier
in te vullen via het ouderportaal. Veel ouders hebben deze al ingevuld. Mocht u dat nog niet
hebben gedaan dan herinneren wij u er nu graag aan om dit formulier nog in te vullen.
Volgende week ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren) een e-mail waarin aanvullende informatie staat over het gebruik van het ouderportaal.

OP ONDERZOEK IN DE NATUUR
Morgen zou er voor de groepen 5 en 6 een natuuractiviteit plaatsvinden. (Op onderzoek in
de natuur). Deze activiteit gaat niet door omdat er nog te weinig bloemen zijn om de opdrachten uit te voeren. De leerkrachten van de betreffende groepen zijn op de hoogte. Er zal
na de meivakantie bekeken worden, wanneer dit wel mogelijk is.

UITGAVE SCHOOLKRANT NUMMER 4 UITGESTELD
Uitgave 4 van onze schoolkrant Opbouw Weet je Veel, die gepland stond op maandag 13
mei, moeten we helaas enige tijd uitstellen door wat technische problemen. Er wordt hard
gewerkt om de uitgave z.s.m. online te krijgen. Wij berichten u als de uitgave te zien is.
De schoolkrant redactie

OPROEP OUDERS SPORTDAG
Binnenkort ontvangt u informatie over de sportdag die gehouden wordt op donderdag 20
juni 2019. Voor deze sportdag hebben wij uw hulp hard nodig. Reserveert u alvast een plekje
in uw agenda voor de 20e juni? Alvast bedankt hiervoor!

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 17 mei komt de schoolfotograaf van Kiekfotostudio foto’s maken.
Er worden portretfoto’s, groepsfoto’s en broertjes en/of zusjes foto’s gemaakt.
De fotopakketjes worden niet via school verstrekt. De foto’s kunnen besteld worden. De kinderen ontvangen een kaartje met een inlogcode.

INFORMATIEAVOND BEDPLASSEN
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom
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organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 14 mei een informatieavond voor ouders
van kinderen die regelmatig in bed plassen. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief meer informatie hierover.

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief nieuws van de mediacoach met hierin o.a. informatie over
het WEETIKVEEL! Festival in de zomervakantie. Aanmelden hiervoor kan vanaf nu.

Afgelopen maart/april hebben een aantal kinderen en ouders weer meegedaan met het
KEIGAAF onderzoek. Dit waren de laatste metingen van KEIGAAF. We bedanken alle kinderen en ouders die mee deden en ons van waardevolle informatie hebben voorzien! Ook
bedanken we de juf/meester voor de hulp tijdens de meetdagen! De onderzoekers zijn nu
druk bezig met het verwerken van de resultaten. De onderzoekers kijken naar de resultaten
op schoolniveau en niet naar de resultaten per individueel kind. Deze resultaten worden na
de zomervakantie met de scholen gedeeld en worden beschikbaar gesteld via de gebruikelijke informatiekanalen van school (nieuwsbrief of website).

DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 15 mei(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de zevende editie van de Opbouw op Wielen. De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de kleine pauze eigen
‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step
of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
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 (zie Nieuwsbrief nr. 18!!)
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen op de
nieuwe plaats, buiten bij de inham van het kleuterplein.
De leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen, de eigen leerkracht staat in de hal om te helpen de materialen buiten op de juiste
plek te zetten.
De groepen 7B en 8 zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in
de BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas
worden meegenomen.
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op
wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en drukte op de speelplaats.

HERINNERING DOORGEVEN VOORKEUR SCHOOLJAAR 19/20
U heeft t/m morgen de tijd om uw wensen kenbaar te maken voor de plaatsing van uw kind
voor schooljaar 2019/2020. Voor meer uitgebreide informatie zie Nieuwsbrief nr. 27.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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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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