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KERSTVIERING 2019
We kijken weer terug op een zeer geslaagde Kerstviering. In alle klassen was een sfeervol
Kerstdiner waarbij de kinderen hebben genoten van een enorme diversiteit aan hapjes.
Hiervoor willen wij dan ook alle ouders hartelijk bedanken! Ook de Kerstman heeft in de
groepen zijn gezicht nog laten zien.
De ouders hebben buiten op de speelplaats kunnen genieten van een hapje en een glas chocolademelk of glühwein. Het was daar erg gezellig en de opkomst was ondanks de niet voorspelde regenbui groot.
Bedankt aan alle aanwezige ouders en een extra bedankje voor alle hulpouders die dit mede
mogelijk hebben gemaakt!

SCHOOLKRANT WEET JE VEEL
De 2e uitgave van onze online schoolkrant is deze week weer geplaatst. Kom gerust een
kijkje nemen: https://www.opbouwweetjeveel.nl/

PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT
Van een van de bewoners uit de Pieter Poststraat:
“2020 het jaar van de goede voornemens en voorbeelden. Zou het mogelijk zijn voor de ouders van de kinderen van onze overburen SALTO-basisschool de Opbouw in de Pieter Poststraat om niet te parkeren bij bewoners voor of in de carport of op de stoepen waar kinderen moeten lopen? Zo geven we naar mijn mening geen goed voorbeeld voor de kinderen”.
Verder wil ik u er op wijzen dat één parkeerhaven in de Pieter Poststraat is aangewezen als
invalidenparkeerplaats. Het is dus niet de bedoeling dat u daar uw auto parkeert, ook al is
het maar voor even. U riskeert een bekeuring van € 350,--.

TOETSWEKEN
In de tweede, derde en vierde week na de Kerstvakantie staan de toetsweken op school gepland voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen maken in de maand januari op verschillende
momenten toetsen van Cito die verwerkt worden in het leerlingvolgsysteem (LOVS). Wij willen u vragen om bv. dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te
plannen, zodat uw kind(eren) niet naderhand toetsen hoeven in te halen. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
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KANGOEROE REKEN– EN WISKUNDEWEDSTRIJD
Om het jaar vindt de internationale Kangoeroe Reken– en Wiskundewedstrijd plaats, ook op
De Opbouw. In het jaar 2020 zal deze worden gehouden op donderdag 19 maart. Vanwege
organisatorische redenen kan de wedstrijd dit schooljaar helaas niet worden gehouden op
De Opbouw. We proberen om de volgende editie van de wedstrijd wel weer te organiseren
op school.

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief nieuws van de mediacoach.

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 1/2 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.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020,
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
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