NIEUWSBRIEF
Donderdag 2 september 2021

jaargang 2021/2022 nr. 1

SCHOOLINFO
Deze Nieuwsbrief houdt u op de hoogte van nieuws, mededelingen en ontwikkelingen op onze
school. De Nieuwsbrief wordt via het ouderportaal verzonden.

WE GAAN WEER BEGINNEN……………………….
Het wordt a.s. maandag weer een spannende eerste schooldag: hoe zou het zijn in die
nieuwe klas, zijn er nieuwe kinderen bijgekomen en hoe is nou die nieuwe meneer of juffrouw?
Helaas kunnen we i.v.m. de 1,5 meter richtlijn van het RIVM de schoolopening van het
nieuwe schooljaar niet gezamenlijk samen vieren met ouders, leerlingen en leerkrachten op
het schoolplein. Wij moeten als school ouders in de gelegenheid stellen om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden en dat gaat niet als we allemaal op hetzelfde moment op
het schoolplein staan.
Net als voor de zomervakantie worden de leerlingen weer op gespreide tijden gebracht en
opgehaald en gaan de leerlingen via verschillende ingangen de school binnen. Op 20 september besluit het kabinet of de 1,5 meter regel kan worden losgelaten. Mochten de regels worden versoepeld, kan er gekeken worden naar een andere organisatievorm.
Onderstaand het nieuwe breng- en haalschema:
BRENGSCHEMA (maandag t/m vrijdag):
08.30 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A via de nooddeur Pieter Poststraat
08.35 uur: Groep 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groepen 8 via het BORplein (mag via beide hekken)
08.40 uur: Groep 3B via de nooddeur Pieter Poststraat
Groepen 4 via het kleuterplein
Groepen 5 via het BORplein (mag via beide hekken)
08.45 uur: Groepen 6 via het kleuterplein
Groepen 7 via het BORplein (mag via beide hekken)
OPHAALSCHEMA: (ma, di, do, vrij)
14.30 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A nooddeur Pieter Poststraat
14.35 uur: Groep 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groepen 8 via het BORplein (mag via beide hekken)
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14.40 uur: Groep 3B nooddeur Pieter Poststraat
Groepen 4 via het kleuterplein
Groepen 5 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
14.45 uur: Groepen 6 via het kleuterplein
Groepen 7 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
OPHAALSCHEMA (woensdag):
12.30 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A nooddeur Pieter Poststraat
12.35 uur: Groep 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groepen 8 via het BORplein (mag via beide hekken)
12.40 uur: Groep 3B nooddeur Pieter Poststraat
Groepen 4 via het kleuterplein
Groepen 5 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
12.45 uur: Groepen 6 via het kleuterplein
Groepen 7 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
Natuurlijk gaan we in de klassen de schoolopening feestelijk vieren. In alle groepen gaan we
proosten op het nieuwe schooljaar met een glaasje kinderchampagne.
Toch alvast allemaal van harte welkom; we hopen dat alle kinderen zich weer gauw thuis
voelen op onze school.
Om het halen en brengen zo ordelijk en vooral zo VEILIG mogelijk te laten verlopen vragen wij u:
• Ervoor te zorgen dat de leerlingen OP TIJD bij de goede ingang staan. Dat wil zeggen
niet te vroeg of te laat omdat het anders te druk wordt of de klas al naar binnen is.
Het is echt noodzakelijk dat de goede tijden worden aangehouden!!! De leerkracht
staat buiten op het plein of bij de nooddeur om te kinderen op te vangen. Blijft u
a.u.b. niet te lang bij de hekken of nooddeuren staan. Als uw kind(eren) binnen het
hek is, verzoeken wij u om z.s.m. plaats te maken voor een andere ouder. Het halen
en brengen bij voorkeur lopend of met de fiets en als u kind(eren) nog niet alleen
naar school komt graag brengen door maximaal 1 persoon;
• Van de bewoners aan de Pieter Poststraat het verzoek om niet tussen geparkeerde
auto’s te lopen en niet te wachten onder of bij de carporten aan de overkant van de
school;
• Maak gebruik van de oversteek en ga niet op een andere plaats oversteken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en is een slecht voorbeeld voor onze leerlingen. Ook al
moet u daardoor een stukje omlopen, STEEK OVER BIJ DE BRIGADIERS!

De school draagt zorg dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM (www.rivm.nl)
zoveel mogelijk worden nageleefd.
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief de meest actuele beslisboom.
Als er een leerkracht ziek thuis is, wordt geprobeerd om vervanging te zoeken via o.a. de
vervangerspool, maar helaas zijn er op dit moment nauwelijks vervangers beschikbaar.
Houdt u er rekening mee dat bij geen vervanging de groep naar huis wordt gestuurd. Er
wordt uiteraard geprobeerd dit tijdig te melden. Natuurlijk wordt er geprobeerd om zo snel
mogelijk online met de leerlingen in contact te komen, zodat ze op deze manier leskrijgen.
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Voor de vakantie heb ik u gemeld dat wij overgaan van de Google-omgeving naar Microsoft.
In de laatste Nieuwsbrief van vorig schooljaar bent u hiervan op de hoogte gebracht. U
wordt z.s.m. geïnformeerd hoe wij deze overstap samen gaan maken.

THUISQUARANTAINE NA VERBLIJF IN HET BUITENLAND
Zie voor meer informatie: www.nederlandwereldwijd.nl
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen, maar de school hoeft dit niet te controleren.

KALENDER EN SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2021/2022
De activiteiten voor schooljaar 2021/2022 zijn in te zien op het ouderportaal vanaf vandaag,
donderdag 2 september onder het kopje “agenda”. Mocht een activiteit niet door kunnen
gaan, wordt u tijdig geïnformeerd.
De nieuwe schoolgids is in te zien via het ouderportaal onder het kopje “digitale boekenkast”.

ALLE DAGEN FRUIT EN GROENTE!
Fruit en groente zijn gezond. Toch eten de meeste kinderen, en volwassenen, er veel te weinig
van. Kinderen hebben 2 stuks fruit en 150-200 gram groente per dag nodig. De meeste kinderen
in Nederland komen nauwelijks aan de helft. Een goed fruitbeleid past bij een aanpak waarbij
kinderen ook goed lunchen en veel bewegen. Dat zorgt ervoor dat leerlingen die, lekkerder in
hun vel zitten, minder snel griep krijgen of verkouden worden, zich fitter voelen en gemakkelijker leren.
Kinderen eten vrijwel allemaal al fruit en groente, maar de porties zijn vaak klein. De eetmomenten op school kun je niet missen als je het advies wilt halen: minimaal twee keer fruit en 150
gram groente per dag.
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het
echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl
Op onze school wordt in elke eerste pauze groente en fruit gegeten in alle groepen. Wij vinden
het erg fijn dat alle kinderen hieraan meedoen en dat de ouders elke dag zorgen dat hun
kind(eren) groente of fruit meekrijgen. Dit schooljaar gaan wij hier natuurlijk enthousiast mee
verder.

LUIZENCONTROLE
Na elke vakantie wordt er bij ons in de klassen een luizencontrole uitgevoerd. Vanwege de
maatregelen die er nu gelden kan dit uiteraard niet. Wij vragen u daarom om thuis uw kind
te controleren op luizen of neten (de eitjes van de luis). In een extra bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder met informatie hierover. Wanneer uw kind luizen of neten heeft,
kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wij zullen hier net als anders discreet
mee omgaan. Alvast bedankt!
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OVERSTEEK HENDRIK DE KEIJZERPLEIN
Op maandag 6 september wordt er een begin gemaakt met het vervangen van de stoplichten bij de oversteekplaats Hendrik de Keijzerplein. Bij de oversteekplaats komen tijdelijke
stoplichten, zodat er toch veilig overgestoken kan worden onder begeleiding van onze verkeersbrigadiers. De planning is dat de nieuwe stoplichten op 16 september in gebruik kunnen worden genomen.

LICHAMELIJKE OPVOEDING SCHOOLJAAR 2021/2022
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben gymnastiek op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en/of vrijdag. Op maandag, woensdag en donderdag verzorgt onze gymdocent
meneer Endymion Stassen de gymlessen. Op de andere dagen verzorgt de eigen leerkracht
de gymles.
• Maandag: groep 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D, 4B, 5B, 6B, 7A, 7B en 8B;
• Dinsdag: groep 3A, 3B, 4A, 5A, 6A en 7A;
• Woensdag: groep 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D;
• Donderdag: groep 3A, 3B, 4A, 5A, 6A en 8A;
• Vrijdag: groep 4B, 5B, 6B, 7B, 8A en 8B.

PERSONEEL
Juffrouw Joyce heeft m.i.v. dit schooljaar onze school verlaten. Haar taken worden overgenomen door juffrouw Mirte (coördinatie meer- en hoogbegaafdheid en Kangoeroegroep 4
t/m 8) en juffrouw Linda (Kangoeroegroep 1 t/m 3). Juffrouw Aline neemt haar taak als basisschoolcoach over.
Voor komend schooljaar heeft de regering extra gelden beschikbaar gesteld (Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen. Van deze gelden worden 4 onderwijsassistenten aangesteld (juffrouw Stephanie voor de groepen 1/2), juffrouw Marja voor de groepen 3 en 4, juffrouw Richelle (m.i.v. 1 oktober) voor de groepen 5 en 6 en juffrouw Cindy voor de groepen
7 en 8). Juffrouw Veronique en juffrouw Jaklien zijn naast hun lesgevende taken in hun groepen een extra dag beschikbaar voor extra begeleiding. Verder gaan we met het team twee
scholingstrajecten volgen namelijk executieve functies en effectief woordenschat/begrijpend
lezen onderwijs en wordt de bibliotheek uitgebreid met nieuwe boeken. Ook worden er
nieuwe computerprogramma’s aangeschaft voor de ondersteuning van onze leerlingen en is
er een uitbreiding van ICT-middelen (o.a. chromebooks).

GEZOCHT: OUDE BANKEN, POEF OF ZITZAK VOOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
De bibliotheek bij ons op school heeft vanaf dit jaar een heel mooi plekje in een lokaal in de
Bor. Hier zijn we ontzettend blij mee, omdat het op deze manier nog meer een échte bieb
uitstraalt.
Wij zouden het echter leuk vinden wanneer kinderen na het zoeken van een boek lekker
kunnen chillen in een zitzak, op een poef of op een bank. Kent u iemand die een oude bank,
zitzak of poef heeft welke wij zouden mogen hebben? Graag een mailtje naar: linda.deruijter@salto-eindhoven.nl
Zo hopen wij van de bieb een gezellige plek te maken!
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INFORMATIE PER GROEP
Vanmiddag ontvangt u via het ouderportaal de informatie per groep voor uw kind(eren).

H.V.O.
Helaas moet ik u melden dat de HVO-lessen nog niet kunnen starten. Juffrouw Sandra heeft
om organisatorische redenen besloten om voor andere scholen, dichter bij haar in de buurt
te kiezen. De organisatie die de HVO-leerkrachten aanstelt op school is nog druk op zoek. U
wordt op de hoogte gehouden.
Onderstaand nog een bericht van juffrouw Sandra:
Lieve kinderen,
Met pijn in mijn hart heb ik besloten dat ik geen HVO-lessen meer zal geven op de Opbouw.
Ik ga jullie enorm missen. Dank jullie wel voor de fijne en gezellige sfeer, jullie open houding
en oprechtheid in de HVO-lessen. Door jullie respect naar elkaar toe ontstonden er mooie
gesprekken en ruimte voor openheid over allerlei onderwerpen. Blijf lief voor jezelf en anderen. Ik hoop jullie nog eens te zien.
Beste ouders,
Bedankt voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg om jullie kinderen HVO-lessen te mogen
geven en dat ik deelgenoot mocht zijn van hun ontwikkeling en groei. Hopelijk komt er spoedig een andere HVO-docent, zodat de HVO-lessen weer van start kunnen gaan. Ik wens jullie
samen alle goeds in goede gezondheid toe.

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 opbouw@salto-eindhoven.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 opbouw@salto-eindhoven.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: opbouw@salto-eindhoven.nl

