NIEUWSBRIEF
Woensdag 4 december 2019

jaargang 2018/2019 nr.16

SINTERKLAASFEEST OP DE OPBOUW
In Nieuwsbrief nr. 15 bent u geïnformeerd over het Sinterklaasfeest voor morgen 5 december.
De bedoeling is dat Sint en zijn Pieten rond 08.45 uur op school aankomen. De kinderen gaan
vooraf NIET naar binnen en omdat het morgenochtend erg koud is, het advies om niet te
vroeg op het schoolplein aanwezig te zijn. Om 08.35 uur staan de leerkrachten buiten en
kunnen de kinderen bij hun eigen leerkracht in het vak gaan staan.
U bent uiteraard ook van harte welkom om te komen kijken naar de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op onze school. We vragen de ouders om achter de kinderen te gaan
staan. Dus niet bij de kinderen in het vak, anders kunnen de kinderen het niet goed zien.
Wij wensen iedereen een gezellige dag toe, met veel Sinterklaas en Pieten plezier.

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 zich kunnen opgeven voor de
Nationale Voorleeswedstrijd. Uit iedere groep zijn 2 winnaars gekomen en woensdag 4 december was de schoolfinale. De jury werd gevormd door juffrouw Arjan (onze mediacoach),
juffrouw Lianne en meneer Harry en na een kort overleg tussen de juryleden is de winnaar
bekend gemaakt: Suze uit groep 7B is de voorleeskampioen 2019 van SALTO-basisschool De
Opbouw! Zij gaat door naar de volgende ronde in de bibliotheek de Witte Dame.
Wij wensen Suze heel veel succes!

KINDERACTIVITEITEN IN DE HOEKSTEEN
-6 december kinderdisco met dj Nico van de Pitstop van 18.30 tot 20.30 uur entree €2,-11 december knutselmiddag van 14.00 tot 16.00 uur entree €1.50 vooraf opgeven via : wijkactiviteiten.prinsejagt2@hotmail.com (beperkt aantal plaatsen)
-18 december kinderbingo de deuren gaan open om 14.00 uur en het duurt tot ongeveer
16.00 uur kosten voor een bingoboekje zijn €2,50
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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