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VERLENGING SCHOOLSLUITING T/M 28 APRIL
U heeft vanmorgen een algemene update ontvangen over de verlenging van de schoolsluiting t/m 28 april 2020.
Via de Nieuwsbrief van vandaag en a.s. vrijdag meer specifieke informatie hoe nu verder.

RAPPORTAGEWEEK
Omdat de schoolsluiting is verlengd en wij toch graag met u in gesprek gaan over de rapporten die afgelopen vrijdag zijn meegegeven, hebben wij het volgende bedacht.
Morgen kunt u vanaf 17.00 uur intekenen voor een digitaal gesprek met de leerkracht via de
gesprekkenplanner. Deze is te vinden op het ouderportaal. Het gesprek via Google Meet
vindt plaats in de week van 14 april.
De rapportgesprekken voor de groepen 8 hebben een facultatief karakter, d.w.z. dat u zelf
kunt aangeven of u van de mogelijkheid tot gesprek gebruik wilt maken. Het kan ook zijn,
dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek, omdat hij/zij u wil spreken over uw kind.
De rapportgesprekken voor de groepen 1/2 hebben al plaatsgevonden in februari.

THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
Deze week en voor een aantal groepen ook nog de komende dagen hebben de leerkrachten
van de school individueel contact gehad met hun leerlingen en op de achtergrond de ouders.
De leerkrachten hebben genoten van deze momenten, eindelijk weer contact met de kinderen en ook zij reageerden heel enthousiast.
Morgen en vrijdag staan voor de groepen 4 t/m 8 gezamenlijke Meetmomenten met de hele
groep op het programma volgens onderstaand schema:
Donderdag: -groep 6 en 7 van 9- 10 uur
-groep 4 en 5 van 10-11 uur
-groep 8 van 13-14 uur
Vrijdag: : -groep 8 van 9-10 uur
-groep 6 en 7 van 10-11 uur
-groep 4 en 5 van 13-14 uur
Op de dag van het Meetmoment krijgt u tijdig een link toegestuurd.
We hebben ervoor gekozen om dit deze week nog niet te doen voor de groepen 1 t/m 3,
omdat tegelijkertijd met de hele groep wel erg massaal is voor deze leerlingen.
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NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
Deze week hebben de mediacoaches van de bibliotheek Eindhoven 2 leuke tips voor jullie:

Gemiddeld leren kinderen 2 à 3 nieuwe woorden per dag. Met BereslimmeBoeken leren kinderen in een half uur tijd maar liefst 5 à 6
nieuwe woorden. Als u de digitale prentenboeken en leerzame spelletjes van Bereslim wilt gebruiken voor thuis kunt u de volgende inloggegevens gebruiken:
Ga naar: https://next.bereslim.nl/bieb/login
Voor kinderen van 3 – 7 jaar.
Gebruikersnaam: bereslim100943
Wachtwoord: Bieb2020

Het beluisteren van kinderpodcasts is leerzaam en daagt kinderen uit op het gebied van luistervaardigheid en voorstellingsvermogen. Kinderen trainen
hun concentratie en leren informatie te verwerken door alleen te luisteren. Ze duiken even helemaal weg in een luisterboek, verhaal, of gesprek alsof ze er echt bij zijn.
Ga naar: https://kinderpodcasts.nl
Voor kinderen van 3 – 14 jaar.
Op onze website staan nog veel meer tips en ideeën voor alle leeftijden. Voor leerkrachten,
kinderen én hun ouders om direct thuis aan de slag te gaan. Kijk voor wekelijks nieuwe aanvullingen op https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers-jeugd.html

EEN KORT FILMPJE VOOR ONZE LEERLINGEN
https://we.tl/t-BPFp64Xlky
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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