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SCHOOLREIS NAAR…………
Eindelijk is het dan zover. De langverwachte schoolreisjes zijn weer in zicht.
Op donderdag 5 september gaan de kinderen op pad.
Groep 1 en 2 gaan naar De Hooiberg in Bladel.
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen om 14.45 uur weer terug zijn op school.
De kinderen mogen vrij rondlopen en er wordt toezicht gehouden door de leerkrachten en
medewerkers van de Hooiberg.
De kinderen hoeven niets mee te nemen. Ze krijgen onbeperkt ranja, iets lekkers en een
feestelijke lunch.
Groep 3 tot en met 7 gaan naar Toverland in Sevenum.
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen rond 16.00 uur weer terug zijn op
school.
De kinderen van de groepen 3 zullen in delen van het park onder begeleiding van leerkrachten of ouders rondlopen. De kinderen van de groepen 4 krijgen een rondleiding door het
park en zullen vervolgens in groepjes zelf op pad gaan. De kinderen van de groepen 5 t/m 7
mogen zelf in het park rondlopen.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
- trek vaste schoenen aan in verband met kledingvoorschrift achtbanen
Belangrijk voor alle groepen:
- geen geld
- geen mobiele telefoons of andere waardevolle spullen
- alle kinderen krijgen een oranje ‘Opbouw-shirt’ te leen. ’s Ochtends gaan de kinderen eerst
naar hun klas om dit shirt aan te trekken. Bij terugkomst gaan alle kinderen ook weer terug
naar de klas om hun eigen shirt aan te trekken. Kinderen met een eigen ‘Opbouw-shirt’ mogen dit thuis al aantrekken.
Wij wensen alle kinderen en begeleiders een hele fijne dag toe!
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PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT
Afgelopen week hebben politie en school actie gevoerd voor het goed en veilig parkeren in
de Pieter Poststraat. Afgelopen maandag heeft u via uw kind(eren) een flyer meegekregen.
Deze flyer is als bijlage nogmaals bij deze Nieuwsbrief toegevoegd.
Er zijn nog steeds ouders die hun auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Dit
veroorzaakt veel overlast voor de bewoners van de Pieter Poststraat, maar nog veel erger,
gevaarlijke verkeerssituaties voor ouders en kinderen. De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar toch willen wij u vragen de veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Misschien het overwegen waard om eens wat vaker de fiets te pakken. Ik wil u nadrukkelijk vragen om uw auto te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen en bv. niet voor de uitritten
van de bewoners van de Pieter Poststraat of elders op de stoep.
Er kunnen binnenkort weer onverwachte controles door politie en stadswacht worden uitgevoerd. U zult, hoe vervelend dan ook, hiervoor bekeurd worden. U kunt uw auto ook een
straat verder parkeren, meestal is daar genoeg ruimte. Ook ouders die bv. het éénrichtingsgebod negeren worden bekeurd.

LUISTERGESPREKKEN
Vandaag heeft u via uw kind(eren) de vragenlijst ontvangen voor de luistergesprekken die voor
volgende week gepland staan. In Nieuwsbrief nr. 1 heeft u uitgebreide informatie hierover ontvangen. Vriendelijk verzoek om de vragenlijsten ingevuld mee naar school te nemen.

TE LAAT KOMEN
Het is erg storend als leerlingen te laat in de les verschijnen. ’s Morgens wordt om 08.40 uur de
bel geluid, zodat de kinderen ruim de tijd hebben om rustig naar hun lokaal te lopen. Om 08.45
uur beginnen de lessen, ook in de groepen 1/2.
Ook dit schooljaar gaan we het te laat komen weer extra goed in de gaten houden. Als uw kind
te laat komt, wordt dit genoteerd op de absentielijst. Het kan natuurlijk zijn dat uw kind met een
reden te laat komt. Voor de school is het belangrijk dat de leerkracht op de hoogte is van de reden van het te laat komen. Als uw kind in 1 maand meer dan 2x te laat is, krijgt u een brief
waarin het probleem besproken wordt. Verandert het gedrag niet, dan wordt u uitgenodigd voor
een gesprek met de directeur. Verandert het gedrag nog niet, dan meldt de directeur dit bij de
leerplichtambtenaar.

BREEDSPILZORGTEAM
Uw kind gaat naar een SPILcentrum. Het doel van het SPILcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te
bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind.
Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is tussen
de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. In het SPILcentrum
werken het peuterspeelzaalwerk, de jeugd- en gezinswerker, de kinderopvang, het basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg en de huisarts nauw met elkaar samen.
Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het Breed SPILzorgteam
dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken.
Wij wensen u en uw kind een plezierige en leerzame tijd toe op het SPILcentrum.
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Eerste Communie 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn
of haar eerste communie doet? Kom dan op maandag 2 september om 20.00 uur naar het
KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31. U wordt het er bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese waarbinnen de eerste communie een plaats krijgt.

MAD SCIENCE
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 kunnen genieten van een
show verzorgt door een professor van Mad Science. Vrijdag of mogelijk vandaag heeft uw
kind een aanmeldingsformulier meegekregen voor de naschoolse activiteiten van Mad
Science. Opgeven hiervoor kan t/m 30 augustus 2019.

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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