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KINDERBOEKENWEEK 2019
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met als thema “Reis mee”.
In iedere klas zal een boek centraal staan dat binnen het thema past. Er zal regelmatig
gesproken worden over boeken en er zal veel worden voorgelezen.
Kinderen voor Kinderen zingt ook weer een leuk toepasselijk lied bij de Kinderboekenweek:
https://kinderboekenweek.nl/school. Hier zijn ook de dansles en zangles te vinden.
De Kinderboekenweek wordt bij ons op school op woensdag direct bij binnenkomst op een
feestelijke, muzikale manier geopend! De kinderen komen gewoon op het normale tijdstip
binnen en zullen meteen in een feeststemming raken…
Ook in de bibliotheek in de Witte Dame vinden gedurende de Kinderboekenweek feestelijke
activiteiten plaats. (https://www.bibliotheekeindhoven.nl/)

BOEKENBEURS 9 OKTOBER 2019 van 12.45-13.15
Groep 3 t/m 8
Vanaf 2 oktober nemen de kinderen een boek of boeken mee die ze voor 50 cent willen verkopen.
Op 9 oktober om 12.45 uur mogen alle kinderen op de boekenbeurs langskomen en een
boek kopen (gepast betalen). Om 13.15 uur sluit de boekenbeurs.
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het geld (denk aan portemonnee of broekzak).
Groep 1 en 2
De kleuters mogen vanaf 12.45 samen met hun ouders/opa of oma een boek komen kopen
voor 50 cent.
De Kinderboekenweek duurt officieel t/m zondag 13 oktober.
We wensen jullie de komende weken extra veel leesplezier!
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STAGIAIRES
Ook dit schooljaar zijn er weer stagiaires van verschillende opleidingen op onze school te vinden:
Groep 5B juffrouw Silvie : Rosaura Valle Sanchez opleiding Pabo deeltijd,
Groep 5A juffrouw José: Brian Bierings opleiding Pabo 1e jaars,
Groep 1/2C juffrouw Anke: Annelie Verberne opleiding Pabo 2e jaars,
Groep 3A juffrouw Marjolein: Sam Spang opleiding Pabo 2e jaars,
Groep 1/2 A juffrouw Annuska/juffrouw Elke : Stephany Damstra opleiding onderwijsassistent,
Groep 4A juffrouw Hanneke/juffrouw Linda: Pleun IJsebaert Fontys Pedagogiek.
Na de Herfstvakantie starten 4 studenten van de Fontys Sport Hogeschool op onze school.

INFORMATIEAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
Vanavond organiseert de school om 19.30 uur een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groepen 7 en 8. Ouders hebben zich
hiervoor op kunnen geven via het ouderportaal.

SIGARETTENPEUKEN
Op de grond bij de poorten van de school, maar ook bij de parkeerhavens bij de school en bij
bewoners van de Pieter Poststraat, Hendrik de Keyserplein en Philip Vingboonsstraat liggen
vaak sigarettenpeuken. Meneer Marc en de bewoners vegen deze peuken regelmatig op,
maar we zouden het fijner vinden als u de peuken niet meer op de grond gooit, of liever nog,
dat u in de omgeving van de school niet rookt. Wij vinden het een onverzorgd aanzicht voor
de school en geen goed voorbeeld voor onze leerlingen.

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.

Pieter Poststraat 13A I 5624 BE Eindhoven I Tel:
Website: www.bs-opbouw.nl

(040) 2441242 I E-mail: info@bs-opbouw.nl

