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NASCHOOLSE SPORT
De naschoolse sport gaat weer van start. Volgende week woensdag 11 maart 2020 kunt u uw
kind opgeven voor de komende periode via het Ouderportaal. Het Ouderportaal zal om
16.30 uur open gaan.
Er zijn maar een beperkt aantal plekken (25 per bouw) voor de naschoolse sport. Wanneer
de groep vol zit zal het niet meer mogelijk zijn om uw kind aan te melden (de lijst verdwijnt).
Om deze reden krijgt u ook geen bevestigingsmail meer. Wanneer u uw kind aangemeld
heeft, kunt u er vanuit gaan dat de aanmelding goed doorgekomen is.
Voor de onderbouw (groep 3/4/5) zal de naschoolse sport starten op maandag 16 maart
2020. Voor de bovenbouw (groep 6/7/8) zal deze starten op donderdag 19 maart 2020.
Deze periode zal er tot aan de meivakantie naschoolse sport aangeboden worden. De kosten
bedragen €6,00 voor de onderbouw en €10,00 voor de bovenbouw. Zit uw kind bij de BSO
dan wordt dit vergoed door Dikkie Dik.
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw vindt de naschoolse sport plaats van 15:00 uur
tot 16:00 uur in de gymzaal van de school. De kinderen kunnen direct na schooltijd richting
de kleedkamers en zich omkleden. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.
Data voor deze periode:
Onderbouw: 16 en 30 maart, 6 en 20 april.
Bovenbouw: 19 en 26 maart, 2, 9, 16 en 23 april.

EINDHOVENSE SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
Pieter van den Hoogenband zwemstadion
woensdag 25 maart 2020, 14:00 uur
Eindhoven Sport, PSV Zwemmen en Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep organiseren ook
dit schooljaar weer de Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen. Dit evenement vindt
plaats in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion op woensdag 25 maart 2020.
Trainingen
Net als in voorgaande jaren worden in de weken voorafgaand aan de Eindhovense Schoolzwemkampioenschappen twee gratis trainingen aangeboden. De trainingen zijn op woensdag 11 en 18 maart. De training is toegankelijk voor alle schoolkinderen die in bezit zijn
van zwemdiploma A.
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SCHOOLMATERIALEN
Alle kinderen krijgen in groep 3 een grijs potlood, een gum en een etui. Ze krijgen deze materialen van school, maar we zien dat kinderen het ook leuk vinden om hun eigen potlood/gum van thuis mee te nemen.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 mogen daarom tot aan de meivakantie ook van thuis
deze materialen meenemen. Daarna bekijken we in het team wat een blijvende schoolafspraak hierover wordt.
Het is belangrijk dat kinderen met fatsoenlijk schrijfgerei werken dat in hun etui past.
Ook vinden wij het belangrijk dat ze leren om goed te zorgen voor hun materiaal. Dit is ook
de schoolregel die de komende weken nog centraal staat op de Opbouw.

OP VOETEN EN FIETSEN NAAR SCHOOL (HERHALING)
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!
Volgende week, dus in de week van 9 tot 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?

VOORSTELLEN PAUL VRIJSSEN
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief stelt Paul Vrijssen (WIJEindhoven) zich graag aan u
voor

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief, nieuws van de mediacoach.
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ACTIVITEITEN IN DE HOEKSTEEN
Na een geslaagde carnavalsdisco hebben we deze maand weer activiteiten voor jullie.
06-03 kinderdisco van 18.30 tot 20.30 uur, entree €2
11-03 spelletjesmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, entree €1,50
18-3 kinderbingo van 14.00 tot 16.00 uur, entree €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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