NIEUWSBRIEF
Donderdag 15 augustus 2019

jaargang 2019/2020 nr. 1

SCHOOLINFO
Deze Nieuwsbrief houdt u op de hoogte van nieuws, mededelingen en ontwikkelingen op onze
school. De Nieuwsbrief wordt via het ouderportaal verzonden. De papieren versie van de
Nieuwsbrief hangt op het whiteboard in de hal van de school.

EERSTE SCHOOLDAG
Het wordt a.s. maandag weer een spannende eerste schooldag: hoe zou het zijn in die nieuwe
klas, zijn er nieuwe kinderen bijgekomen en hoe is nou die nieuwe meneer of juffrouw?
In alle groepen gaan we proosten op het nieuwe schooljaar met een glaasje kinderchampagne.
Alvast allemaal van harte welkom; we hopen dat alle kinderen zich weer gauw thuis voelen op
onze school.
Het nieuwe schooljaar wordt a.s. maandag om 08.40 uur geopend op het BOR-plein met de slogan ‘fluitend het nieuwe schooljaar in!’ Alle leerkrachten staan vanaf 08.30 uur op het BORplein klaar om de kinderen te ontvangen.

KALENDER EN SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2019/2020
Vorig schooljaar is al gemeld dat er m.i.v. dit schooljaar geen uitgave meer is van de papieren versie van de kalender. De hoge kosten van de kalender en de in gebruik name van het
ouderportaal hebben tot deze beslissing geleid. Vorig schooljaar heeft u al even kunnen
wennen aan de nieuwe situatie omdat u de activiteiten al kon inzien op het ouderportaal onder “agenda”. De activiteiten voor schooljaar 2019/2020 zijn in te zien op het ouderportaal
vanaf vandaag, donderdag 15 augustus. Schoolgids deel 1 en deel 2 zijn samengevoegd en
zijn ook in te zien via het ouderportaal onder het kopje “digitale boekenkast”.

GEBRUIK IN- EN UITGANGEN
De kleuters van groep 1/2 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.
Groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur via dezelfde ingang naar binnen. Om 08.45 uur beginnen de
lessen.
Om 14.45 uur als de school uitgaat, maken de kleuters gebruik van de uitgang aan de andere
kant. Kinderen en ouders kunnen dan via de poort aan de Pieter Poststraat naar huis. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan via de uitgang naar buiten waar ze ’s morgens ook door naar binnen zijn gekomen.
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BUITEN WACHTEN NA SCHOOLTIJD
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om na schooltijd om 14.45 uur uw kinderen buiten op de speelplaats op te halen. Sommige ouders wachten in de hal van de school op hun
kind(eren) maar het is daar dan zo druk, dat het erg onoverzichtelijk wordt, vooral voor de kleutergroepen en de medewerkers van de Kinderopvang.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 willen het ophalen van de kinderen om 14.45 uur buiten
veilig en overzichtelijk houden. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
-De kinderen van groep 1/2A en 1/2B worden opgehaald bij de deur bij de zandbak.
-De leerkrachten van groep 1/2C en 1/2D staan met de leerlingen op een vaste plek in de nis op
het plein. Een dringend verzoek aan de ouders om de nis voor de uitgang vrij te laten en niet
voorbij de (denkbeeldige) lijn zandbak/speeltoestel te komen. De leerkrachten sturen de kinderen
naar de ouders.
-Een extra verzoek is om even te wachten met het lopen naar de andere speelplaats via de hal
van de school, totdat de kinderen door de leerkrachten naar de ouders/verzorgers zijn gestuurd.

SCHOOLMELK
De eerste dag dat er weer schoolmelk wordt verstrekt volgens abonnement is 20 augustus.

ALLE DAGEN FRUIT EN GROENTE!
Fruit en groente zijn gezond. Toch eten de meeste kinderen, en volwassenen, er veel te weinig
van. Kinderen hebben 2 stuks fruit en 150-200 gram groente per dag nodig. De meeste kinderen
in Nederland komen nauwelijks aan de helft. Een goed fruitbeleid past bij een aanpak waarbij
kinderen ook goed lunchen en veel bewegen. Dat zorgt ervoor dat leerlingen die, lekkerder in
hun vel zitten, minder snel griep krijgen of verkouden worden, zich fitter voelen en gemakkelijker leren.
Kinderen eten vrijwel allemaal al fruit en groente, maar de porties zijn vaak klein. De eetmomenten op school kun je niet missen als je het advies wilt halen: minimaal twee keer fruit en 150
gram groente per dag.
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het
echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl
Op onze school wordt in elke eerste pauze groente en fruit gegeten in alle groepen. Wij vinden
het erg fijn dat alle kinderen hieraan meedoen en dat de ouders elke dag zorgen dat hun
kind(eren) groente of fruit meekrijgen. Dit schooljaar gaan wij hier natuurlijk enthousiast mee
verder.

ACTIE POLITIE
Volgende week dinsdag en donderdag wordt er door de politie en school actie gehouden
voor de verkeersveiligheid rondom de school.

LICHAMELIJKE OPVOEDING SCHOOLJAAR 2019/2020
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben gymnastiek op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en/of vrijdag.
 Maandag: groep 3A, 4B, 6A, 6B, 7A, 8A en 8B
 Dinsdag: groep 3B, 4A en 7B
 Woensdag: groep 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D
 Donderdag: groep 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 7A en 7B
 Vrijdag: groep 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 8A en 8B
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OUDERHULP
Bij bepaalde activiteiten op school is ouderhulp onmisbaar. Wij rekenen erop dat alle ouders op
één of andere manier een inbreng kunnen hebben. Met ouderhulp zijn de mogelijkheden van de
school nu eenmaal veel groter. Bovendien is het voor kinderen heel plezierig om te merken dat
hun ouders actief en positief bij de school betrokken zijn. Ouderhulp kan overdag gevraagd worden, maar ook ’s avonds kunnen wij uw hulp bij bepaalde activiteiten goed gebruiken. Laat uw
kinderen van de Opbouw niet in de steek en meld u aan voor één of meerdere activiteiten.
Wij hebben weer een aantal mogelijkheden overzichtelijk en informatief op een rijtje gezet. Ouderhulp is dus niet voorbehouden aan enkelen. Volgende week kunt u zich via het ouderportaal
inschrijven voor de ouderhulp.

LUISTERGESPREKKEN
In de week van 2 september staan de luistergesprekken gepland.
Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen waarmee wij het
lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De kernvraag
tijdens deze gesprekken is: “Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen komen?” Zoals het woord al zegt, is het tijdens deze gesprekken vooral belangrijk dat wij luisteren naar u als
ouder. De vragen waarover gesproken gaat worden, ontvangt u maandag 26 augustus op papier
via uw kind(eren). We stellen het op prijs als u de vragenlijst alvast thuis invult en een ingevulde
lijst (per kind) tijdens de gesprekken aan de leerkracht van uw kind geeft. Tijdens het 10-minuten
gesprek is het dus niet de leerkracht die aan u vertelt hoe het gaat met uw kind, maar u wordt
uitgenodigd aan de leerkracht te vertellen hoe het met uw kind gaat.
Er is uiteraard wel een overdracht geweest van de ene naar de andere leerkracht, maar de leerkrachten hebben uw kind(eren) nog maar kort in de groep. Voor ons is uw informatie “gratis advies”! Het is ook goed om wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen, dat voorkomt frustraties en teleurstellingen.
De informatie per groep ontvangt u morgen via het ouderportaal.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de groepen 7 en 8 om alvast te noteren in uw
agenda: Op 26 september wordt er voor de ouders van de groepen 7 en 8 een informatieavond
georganiseerd over het Voortgezet Onderwijs.

EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE PROFESSOREN VAN MAD
SCIENCE!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Opbouw, waar de kinderen van groep 1 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 23-08-2019 voor alle groepen.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding.
Speciaal voor groep 1 t/m 3 hebben we; Juniorcursus Klein maar fijn
Speciaal voor groep 4 t/m 8 hebben we; Cursus ’t Ruimtelab
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
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Data van de cursus:
Woensdag 4-9-2019
Woensdag 11-9-2019
Woensdag 18-9-2019
Woensdag 25-9-2019
Woensdag 2-10-2019
Woensdag 9-10-2019
Starttijd: 13:00 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

FIETSEN
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Om de speelplaats goed begaanbaar te houden
moeten de fietsen gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Het is verboden om
de fietsen tegen het hek of op andere plaatsen te stallen. Er mag op de speelplaats ook niet gefietst worden.
Aan de ouders die hun kind(eren) komen brengen en/of halen, het verzoek om de fietsen buiten
de poort te stallen, het liefst aan de kant van de Pieter Poststraat.

NIEUWE OPSTELLING KUNSTWERK
Aan het einde van vorig schooljaar mochten leerlingen van groep 7 een nieuwe opstelling voor
het kunstwerk in de hal van de school bedenken. Als winnaars zijn uit de bus gekomen Ivan
Zweers, Thomas Huijbregts en Ayoub Nazeri. Hun ontwerp is dit schooljaar in de hal van de
school te bewonderen.

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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