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PRINS EN PRINSES CARNAVAL 2020
Vanmorgen zijn de prins en prinses Carnaval bekend gemaakt: Kris en Megan gefeliciteerd!
De nieuwe prins en prinses hebben van meneer Harry de sleutel van de school in handen gekregen en hun programma voor de komende week gepresenteerd:
 Maandag: hebben alle kinderen een spelletjesmiddag.
 Dinsdag: Rare haren- pyjama- en knuffeldag – trek allemaal je gekke kleding / haren/
hoeden uit de kast. Voor de ochtend mag er naast het fruit eenmalig een snoepje
meegenomen worden. De groepen 1 t/m 4 mogen op “just dance” dansen voor de
prins en prinses als zij op bezoek in de klas komen.
Voor de middag staat een filmmiddag gepland. De school zorgt voor een glaasje drinken, de leerlingen mogen voor zichzelf een kleinigheid te snoepen meebrengen.
 Dinsdag t/m donderdag: 30 minuten langer speeltijd in de speeltuin / les skippen
naar keuze en dan zelf iets anders bedenken
 Maandag/donderdag: Gymles naar keuze en donderdagmiddag voor de groepen 6
t/m 8 een escaperoom-quiz
 Vrijdag: Carnaval vieren met als thema “De Opbouw is Carnafantasties”!!!
Deze ochtend gaan de kinderen door middel van een circuit meedoen aan verschillende activiteiten en daar hoort natuurlijk ook iets lekkers bij. Uw kind hoeft deze dag geen eten en
drinken mee te nemen.
Ook is er een open podium voor kinderen die graag iets willen laten zien. I.v.m. de ruimte
zijn ouders hier niet bij aanwezig.
We sluiten gezamenlijk in de speelzaal af, waar de prins en prinses Carnaval “de sleutel”
weer overhandigen aan meneer Harry.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Om het feest met jong en oud te kunnen vieren, vragen wij u om uw kind geen spuitserpentine, zwaarden of enge maskers mee te geven naar school.
Houdt u er rekening mee dat de kinderen ’s middags vrij zijn, de school is dus om 12.15 uur
uit.
We gaan er een gezellige week van maken!
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NIEUWS VAN DE MEDENZEGGENSCHAPSRAAD
De Medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders en personeel. Ze adviseert de schoolleiding en heeft soms instemmingsrecht.
Het lerarentekort is ook binnen de MR een groot punt van zorg en aandacht. We kennen allemaal de verhalen uit de media van scholen die soms drastische maatregelen moesten nemen en dan zelfs klassen vol kinderen naar huis moesten sturen. De MR is buitengewoon
verheugd dat dit bij onze school tot nu toe niet nodig is geweest. Omdat het steeds is opgelost lijkt het wellicht niet te spelen op onze school maar dat kon alleen door veel extra inzet.
In de afgelopen vergaderingen heeft de MR zich daarom uitvoerig laten informeren over hoe
de school omgaat met de vervanging van leraren. Er is ons uitgelegd hoe overal wordt gezocht naar bevoegde vervangers. Maar ook hoe soms de directeur, de IB’ers, de tutor en de
kangoeroegroep leerkracht moeten worden ingeschakeld. Hun eigenlijke werk blijft dan liggen.
Zelfs dan is het niet altijd mogelijk om voldoende leraren te vinden. De MR is uitgelegd dat
er duidelijk is nagedacht over hoe klassen verdeeld kunnen worden zodat kinderen toch onderwijs kunnen blijven genieten. De MR heeft daarbij geadviseerd om op te letten dat de
extra taakbelasting niet zo ver oploopt dat dit leidt tot nieuwe uitval.
De MR deelt de zorgen over het lerarentekort en de uitdagingen waar dit de school voor
stelt. De MR heeft grote waardering voor alle vervangers en invallers die voor de klas staan
en voor het feit dat deze vaak op zeer korte termijn moeten worden gezocht en werden gevonden.
Hartelijk dank allemaal!

OP VOETEN EN FIETSEN NAAR SCHOOL
Uit een inventarisatie in alle klassen op onze school is gebleken dat een groot deel van de
leerlingen te voet (43%) en op de fiets (20%) naar school komt. Daar zijn wij ontzettend blij
mee. Ook blijkt dat een groot deel van de leerlingen met de auto (33%) naar school komt. In
eerdere berichten hebben wij u geïnformeerd over de overlast en onveilige situaties van geparkeerde auto’s rond de school. Wij vragen u mee te helpen de verkeersveiligheid rond de
school te verbeteren. Dat kan heel makkelijk!
In de week van 9 – 13 maart starten wij de campagne “Op voeten en fietsen naar school”.
Leerlingen krijgen een stickerkaart om bij te houden hoe vaak het lukt om te voet of met de
fiets naar school te komen. Een leuke motivatie om het eens anders te proberen als je nu
vaak met de auto gaat en hopelijk bevalt dat zo goed dat jullie dit vaker doen.
Als school hebben we de ambitie om maximaal 25% van de leerlingen met de auto te laten
komen. Help je mee om de schoolomgeving veilig te houden?
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OUDERWEKEN IN GROEP 1/2
In de week van 9 tot en met 13 maart vindt de ouderweek plaats.
Een unieke kans voor u om in de klas te kijken hoe wij met de kinderen werken.
Iedere dag zijn er bij de kring en werkles ouders welkom om te komen kijken.
Iedere ouder mag zich inschrijven voor één activiteit. Er kunnen zich per activiteit 3 ouders
opgeven.
De inschrijflijsten hangen vanaf maandag 2 maart bij de deur van het lokaal.
We hopen dat u komt kijken!

INFORMATIEAVOND BEDPLASSEN
Op 5 maart organiseert Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost een informatieavond voor ouders over bedplassen bij kinderen. In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief
meer informatie hierover.

OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER 2019/2020
Binnenkort krijgt u via de e-mail een bericht voor de betaling van de ouderbijdrage deel 2 en
een herinnering als u de ouderbijdrage deel 1 en/of de bijdrage voor het continurooster nog
niet heeft betaald. Misschien kunt u vooraf even kijken of u de beide betalingen al heeft voldaan.

OPGEVEN NIEUWE LEERLINGEN
Het is in verband met een goede planning van het volgend schooljaar van belang om alle kinderen, die gedurende het lopende schooljaar (2019/2020) en komende schooljaar
(2020/2021) vier jaar worden, vóór 1 april 2020 op school aan te melden. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de directeur.
Wanneer u plannen heeft om vóór of in het nieuwe schooljaar te gaan verhuizen en wanneer uw kind dan naar een andere school gaat, willen wij dit graag vóór 1 april van u vernemen.

KIES JE SPORT
In de week van 16 maart ontvangt uw kind weer een boekje van “Kies je Sport”. Kies je Sport
is een project dat de mogelijkheid geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen kinderen ontdekken welke sport en sportaanbieder bij ze past.
Meedoen
Van 4 april tot 24 mei bieden Eindhovense sportaanbieders kennismakingscursussen aan
voor kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze editie kan weer worden gekozen uit diverse cursussen, deze
staan op eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma Kies je Sport wordt elk voorjaar en
najaar herhaald, steeds met een nieuw aanbod.
Inschrijven
Inschrijven voor een cursus kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van 18 t/m 31 maart. Ouders selecteren een cursus en kunnen hun kinderen direct inschrijven. De sportaanbieder
ontvangt per e-mail een aanmelding met de gegevens.
Bij vragen over Kies je Sport kan je contact opnemen met Peter Snoek van Eindhoven Sport.
Telefoonnummer: 06-31494313, E-mail: p.snoek@eindhoven.nl
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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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