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VIERING VRIJDAG 11 OKTOBER
Zoals op de kalender staat vermeld is het a.s. vrijdag 11 oktober viering op school.
Ouders en opa’s en oma’s zijn hierbij van harte welkom. Alle groepen komen aan de beurt
om een kort optreden te verzorgen op het podium. De viering wordt gehouden in de grote
gymzaal boven de bibliotheek in de BOR.
09.15-10.00 uur:
Groep 1/2A (juffrouw Annuska), groep 1/2B (juffrouw Maud), groep 3A (juffrouw Kim),
groep 4A (juffrouw Hanneke) en groep 5A (juffrouw José).
10.45-11.30 uur:
Groep 1/2C (juffrouw José), groep 1/2D (juffrouw Anke), groep 3B (juffrouw Denise), groep
4B (juffrouw Dyane) en groep 5B (juffrouw Silvie).
13.30-14.15 uur:
Groep 6A (meneer Rien), 6B (juffrouw Esther), 7A (juffrouw Mirte), groep 7B (juffrouw Marjan), groep 8A (juffrouw Aline, groep 8B (meneer Koen).
Een verzoek aan de bezoekers van de viering. Het zou fijn zijn als u tijdens de viering niet de
zaal verlaat na het optreden van uw (klein)kind. Dit geeft een hoop onrust bij de andere kinderen. Als het niet anders kan, hebben wij daar uiteraard begrip voor.

HERHALING FOTO’S EN FILMPJES MAKEN OP SCHOOL
Op school worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij wij aan ouder(s)/verzorger(s) vragen om te helpen of waarbij wij ouder(s)/verzorger(s) en andere familieleden uitnodigen om bij de activiteit aanwezig te zijn. Tegenwoordig heeft bijna iedereen de beschikking over een mobiele telefoon met camerafunctie. Wij snappen dat u het leuk vindt om
foto’s en/of filmpjes te maken van de activiteit en/of uw kind(eren), maar wij willen u ook
vragen om de privacy van anderen in acht te nemen. Niet iedereen vindt het prettig, of hebben andere redenen, dat foto’s en/of filmpjes van hun kind(eren) op bv. facebook of andere
social media worden geplaatst zonder hun medeweten. Wilt u daar rekening mee houden!
Op bladzijde 47 van de schoolgids kunt u het beleid van SALTO over INTERNET EN SOCIAL
MEDIA nog eens nalezen.

AANVRAGEN VERLOF
Verlof kunt u niet via het ouderportaal aanvragen. Hiervoor dient u een verlofbrief in te vullen en in te leveren bij de directeur van de school. Hij beoordeelt dan uw aanvraag.
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NIEUWS VAN DYNAMO JEUGDWERK
Music for all! bij Dynamo Jeugdwerk

Goedkoop gitaar, basgitaar, zang, en/of drum les en eventueel jouw eigen tracks maken? Dit
is je kans! Elke maandag kun je voor 30 euro per 10 lessen in jongerencentrum de Uitwijk
(Adres: Generaal Pattonlaan 124) hier aan deelnemen! Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jeugdwerker Jimmy via het telefoonnummer: 0652634977. Appen of bellen
kan allebei! In een extra bijlage meer informatie hierover.

MARATHON 2019
A.s. zondag 13 oktober vindt de Marathon van Eindhoven weer plaats. We doen dit jaar met
onze school met ruim 70 lopers mee, super! De deelnemers van onze school krijgen vandaag
een shirt en het loopnummer mee (ook die voor de ouders en familie die meelopen) en verdere informatie via een brief. We hopen dat we er met zijn allen een sportieve happening
van gaan maken. I.v.m. vakanties en studiereizen zijn er helaas geen leerkrachten van onze
school bij de marathon aanwezig. Het verzamelpunt blijft “t Lempke”.

HERINNERING: EXTRA STUDIEDAG MAANDAG 21
OKTOBER 2019
Wilt u er rekening mee houden dat er op maandag 21 oktober (meteen na de Herfstvakantie) een extra studiedag is ingepland. De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag dus vrij.

KABOUTERPAD
Op vrijdagochtend 25 oktober gaan de kleuters in kleine groepjes het kabouterpad in het bos
van de Grote Beek lopen. Het is een wandeling waarbij van alles te zien en te beleven valt
over de herfst en het bos.
Deze wandeling wordt georganiseerd door de natuurcommissie van onze school.
De tocht gaat met elk weertype door, dus graag zorgen voor laarzen en eventueel regenkleding.
Via het ouderportaal kunt u zich aanmelden als u het leuk vindt om met een groepje mee te
lopen en het groepje tijdens de wandeling te helpen met de opdrachten.
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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