
Pieter Poststraat 13A  I  5624 BE Eindhoven  I  Tel: (040) 2441242   I E-mail: opbouw@salto-eindhoven.nl 
Website: www.bs-opbouw.nl 

 

 

  

NIEUWSBRIEF 
 

Vrijdag 2 december 2022                                                                       jaargang 2022/2023 nr. 13 
 

 

     

SINTERKLAAS OP DE OPBOUW 
 
Vorige week vrijdag waren er 2 hele sportieve Pieten op school om samen met de kinderen 
van de groepen 1 t/m 4  te skeeleren, te steppen en te fietsen. Dit was heel leuk! 
 
De Sport-Piet heeft ‘s avonds na het sporten op school diverse voetbal- 
wedstrijden gekeken. 
Hij heeft daarna zijn vuile was gewoon laten liggen! Hij had er geen tijd 
meer voor om ze te wassen. Gelukkig is er op school een wasmachine en 
hebben ze de was opgehangen bij de slaapplek van Piet. 
   
Maandag 5 december komt Sinterklaas naar school. Iedereen gaat op de 
normale tijd naar de klas. Om 08:50 uur gaan de kinderen met hun juf-
frouw of meester naar het BORplein. Daar zullen we, met de hele school 
en Dikkie & Dik, Sint ontvangen.  
 
De ouders die Sinterklaas ook graag willen zien, zijn natuurlijk van harte 
welkom. Fijn als u op de stoep aan de overkant van school gaat staan, 
zodat de kinderen op het plein goed kunnen zien hoe Sinterklaas aan-
komt.  
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LEESOFFENSIEF DE OPBOUW - SLIM BEZIG MET TAAL THUIS! 
Fijn om met je kind verhaaltjes te kijken, te luisteren en daardoor bezig te zijn met taal!  
Regelmatig krijgen de kleuters en groep 3 daarvoor een verteltas mee naar huis. Maar, er is meer 
mogelijk. Ook digitale verhalen luisteren en kijken is leuk en leerzaam voor uw kind.  
Nieuwe woorden leren gaat op deze manier vanzelf! Leuk voor voorschool, onderbouw, groep 3 en 
ouder… 
Log in op je telefoon of iPad geniet samen van de online bibliotheek en de voorleesverhaaltjes.  
Ook in het Turks, Pools, Arabisch! 
 
Alle ouders van groep 1,2 en 3 krijgen onderstaand vel 
mee naar huis. De bibliotheekmoeders en - vader hebben 
geholpen en van ieder kind het bibliotheek pasnummer 
genoteerd. Wachtwoord = maand en geboortejaar van  je 
kind. Dus 1 mei 1970: wachtwoord = 0570 
 
Veel kijk- en luisterplezier! 
En bibliotheekmoeders- en vaders: dank je wel voor de 
hulp! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIETER POSTSTRAAT = EENRICHTINGSVERKEER 
In de vorige Nieuwsbrief heeft u weer informatie gehad over de pilot afsluiting Pieter Post-
straat tijdens de breng- en haalmomenten. Ik wil u er nogmaals op wijzen dat het verboden 
is om de Pieter Poststraat in te rijden vanuit de Adriaan Dorsmanstraat, tegen het verkeer in, 
ook al is het maar een klein stukje. Gisteren is er op verzoek van school gesurveilleerd door 
de wijkagent om dit in de gaten te houden. Ook wordt het parkeren op stoepen e.d. door de 
wijkagent gecontroleerd. Er wordt nu nog gewaarschuwd, maar uiteindelijk zal er bekeurd 
gaan worden. Zonde van het geld, want er is genoeg parkeergelegenheid in de andere stra-
ten rondom de school. 
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GROEP 8 NAAR HET MOBIEL MEDIA LAB 

 
Op dinsdag 6 december staat het Mobiel Media Lab op het Gerretsonplein bij de Jumbo. 
Het Mobiel Media Lab is een onderzoeksruimte. De vrachtwagen is ingericht met de nieuw-
ste technologieën. Er is een onderzoeksruimte en een interviewruimte. Met deze truck kan 
de politie gemakkelijk overal in Nederland onderzoek doen. 
De groepen 8 gaan daar een workshop volgen die te maken heeft met vuurwerk en drugs. 
Het Mobiel Media Lab is ook een vrachtwagen waarin de inwoners worden uitgenodigd om 
mee te denken met de politie. Na schooltijd worden ook de ouders van de Opbouw  
verwelkomd in het lab. De gesprekken met de agenten gaan dan bijvoorbeeld over het on-
derscheid tussen legaal en illegaal vuurwerk. 
Na 17:00 is het Mobiel Media Lab voor alle bewoners van Eindhoven en omstreken beschik-
baar om een kijkje te nemen. In twee extra bijlagen bij deze Nieuwsbrief meer informatie 
hierover. 
 

EINDHOVENSE ZWEMWEEK 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over de Eindhovense Zwemweek die 
plaatsvindt in de tweede week van de Kerstvakantie. LET OP: Inschrijven voor deelname is 
noodzakelijk. 
 

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.  
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