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THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
Afgelopen zondag heeft het kabinet besloten dat de scholen t/m 6 april gesloten blijven. U
heeft daarover een e-mail ontvangen, waarin ook werd aangegeven dat wij als school er alles aan doen om te zorgen dat alle leerlingen op afstand kunnen blijven leren. Diverse oplossingen lijken voor handen te zijn, maar vragen zowel inrichtingstijd als vaardigheden van
onze leerkrachten om dit te kunnen doen. Om geen tijd te verliezen heeft onze school ervoor gekozen om vanaf woensdag pakketten voor onze leerlingen klaar te hebben die volgens het schema in dit bericht afgehaald kunnen worden. Het is een mix van werkbladen,
boeken, websites, werkschema’s en een stukje eigen creativiteit waarmee uw kind voor de
komende drie weken aan de slag kan. Per groep krijgt u via het ouderportaal woensdag vóór
09.00 uur nog extra uitleg hierbij.
Het streven is om vanaf het moment dat het mogelijk is, leerkrachten op vaste momenten
digitaal instructie te laten geven en leerlingen te begeleiden bij hun opdrachten. Er zijn mogelijk leerlingen op onze school met een thuissituatie waar wifi, internet of laptop niet vanzelfsprekend zijn. Mocht u geen digitale middelen ter beschikking hebben gaan we kijken in
hoeverre hierin ondersteuning kan worden geboden. U kunt dit doorgeven aan de directeur
van de school. Uiteraard gaat hij hier vertrouwelijk mee om.
Onze insteek voor nu is om de leerlingen veel herhaling te geven van de zaken die al behandeld zijn, zodat die kennis behouden blijft voor de leerlingen. Uiteraard is er ook voldoende
uitdaging om verder te gaan met de leerstof via bepaalde websites en instructiefilmpjes. Helaas zijn diverse websites nu overbelast. U heeft dit afgelopen zondag ook gemerkt met het
ouderportaal. Uiteraard wordt ook hier aan gewerkt.
Wij wensen onze leerlingen en ouders veel succes met de werkpakketten. Als hierover vragen zijn, kunt u die via de e-mail stellen aan de leerkrachten. De e-mailadressen van de leerkrachten staan op de voorzijde van het werkpakket vermeld. Hopelijk kunnen we elkaar snel
weer “zien” via de digitale mogelijkheden. Voor algemene vragen kunt u via de e-mail terecht bij info@bs-opbouw.nl of telefonisch 0402441242.
In de speelzaal van de school staan bakken waar u het pakket van uw kind voorzien van
naam kunt pakken. Wij willen u vragen om op de lijst die bij de bakken hangt aan te geven
dat u het pakket heeft opgehaald. Het is een flink pakket dat u meekrijgt, dus een stevige
plastic tas meenemen is raadzaam.
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Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd op school binnen zijn om de materialen op te halen is er een schema gemaakt. Het kan zijn dat wij u vragen om even buiten te
wachten. Graag 1 persoon die naar binnen gaat om het pakket op te halen. Onderstaand
vindt u de tijd waarop u de materialen op kunt (laten) halen. De leerlingen zijn verdeeld op
basis van alfabetische volgorde van achternaam:
09.00-09.30 uur: A t/m B
09.30-10.00 uur: C t/m F
10.00-10.30 uur: G t/m H
10.30-11.00 uur: I t/m M
11.00-11.30 uur: N t/m S
11.30-12.00 uur: T t/m Z

RAPPORTAGEWEEK
In de periode van de schoolsluiting zou uw kind het rapport ontvangen en zouden er ouderavonden plaatsvinden. Zoals u begrijpt zal dit op een andere wijze worden vormgegeven.
Hieronder vindt u hoe SALTO-basisschool de Opbouw met bovenstaande zaken omgaat:
-U ontvangt op 27 maart 2020 via de berichtenfunctie van het Ouderportaal het rapport en
de Cito LOVS-gegevens van uw kind.
Zodra de school weer open gaat ontvangt uw kind alsnog een papieren versie van het rapport en de Cito LOVS-gegevens. Graag ontvangen wij de papieren versie t.z.t. ondertekend
weer terug op school.
-De eerder geplande rapportgesprekken op maandag 30 maart en woensdag 1 april
gaan niet door.
-De rapportgesprekken worden (onder voorbehoud) verplaatst naar dinsdag 14 april en
woensdag 15 april.
Via het ouderportaal wordt u daarvoor op 1 april uitgenodigd en kunt u zich inschrijven.

BERICHTGEVING SCHOOL
Alle communicatie van de school gaat in principe via het ouderportaal. Omdat het ouderportaal op dit moment door overbelasting niet altijd optimaal werkt, kan het zijn dat de communicatie ook verloopt via de e-mail, of dat u uiteindelijk hetzelfde bericht dubbel ontvangt.
Deze Nieuwsbrief wordt dus voor alle zekerheid via het ouderportaal én de e-mail verstuurd.

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
Door de Corona crisis zijn alle bibliotheken in Eindhoven gesloten, ook van de basisscholen.
De bibliotheek heeft een online aanbod van e-books en luisterboeken. Daarnaast is er een
speciale pagina met tips-voor-thuisblijvers: hierop diverse educatieve online materialen voor
kov/schoolgaande kinderen. https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers.html
Bijgevoegd treft u een speciale editie van de schoolkrant aan met daarin bovengenoemde
tips (voor ouders en kinderen) plus de handleiding hoe een en ander gebruikt kan worden.

LEUKE OPDRACHT VOOR ALLE LEERLINGEN VAN GROEP 1 T/M
8 VAN DE OPBOUW
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief een extra leuke opdracht die alle leerlingen van
onze school kunnen uitvoeren.
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SCHOOLKRANT
Gisteren, maandag 16 maart 2020, is de 3e editie van onze schoolkrant WeetJeVeel online
gegaan. U kunt hem hier bewonderen:
https://www.opbouwweetjeveel.nl/
Veel leesplezier,
de schoolkrantredactie.
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

