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VACATURE OVERBLIJFOUDERS/OVERBLIJFHULPEN
Wegens ziekte en verhuizing is de school dringend op zoek naar nieuwe overblijfouders/overblijfhulpen, die in de grote pauze tussen 11.45 en 13.15 uur de leerkrachten ondersteunen bij het overblijven. Het gaat om eten met de leerlingen in de klas en samen met
een leerkracht buiten surveilleren. Een overblijfouder/overblijfhulp ontvangt hiervoor een
vrijwilligersvergoeding. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via
info@bs-opbouw.nl of rechtstreeks bij de directeur van de school. Er volgt dan een gesprek
waarin wordt besproken wat de taken en verantwoordelijkheden van een overblijfouder/overblijfhulp zijn. Deze taken en verantwoordelijkheden liggen vast in een protocol.

KINDERBOEKENWEEK 2018
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met als thema “Vriendschap”.
In iedere klas zal een boek centraal staan dat binnen het thema past. Er zal regelmatig gesproken worden over boeken en er zal veel worden voorgelezen.
Kinderen voor Kinderen zingt ook weer een leuk toepasselijk lied bij de Kinderboekenweek:
https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw
De Kinderboekenweek wordt bij ons op school op woensdag direct bij binnenkomst op een
feestelijke, muzikale manier geopend! De kinderen komen gewoon op het normale tijdstip
binnen en zullen meteen in een feeststemming raken…
Ook in de bibliotheek in de Witte Dame vinden gedurende de Kinderboekenweek feestelijke
activiteiten plaats. (https://www.bibliotheekeindhoven.nl/)

BOEKENBEURS 10 OKTOBER 2018
Groep 1 en 2
De kleuters nemen deze woensdag een leesboek mee van thuis dat ze willen ruilen. Ze gaan
daarmee om 8.45 uur naar de speelzaal en ruilen met een ander kind van boek. Op deze
manier gaan de kleuters met een, voor hen, nieuw boek naar huis. Dit wordt begeleidt door
leerkrachten en hulpouders.
Groep 3 t/m 8
Vanaf 3 oktober nemen de kinderen een boek of boeken mee die ze voor 50 cent willen verkopen.
Op 10 oktober om 12.45 uur mogen alle kinderen op de boekenbeurs langskomen en een
boek kopen (gepast betalen). Om 13.15 uur sluit de boekenbeurs.
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het geld (denk aan portemonnee of broekzak).
De Kinderboekenweek duurt officieel tot zondag 14 oktober.
We wensen jullie de komende weken extra veel leesplezier!
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SPAARACTIE SCHOOLBIEB VAN BRUNA
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen
uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in
bij een Bruna-winkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over het Bieb Familie Festijn.
Dit festijn wordt gehouden van 3 t/m 21 oktober a.s. in de Bibliotheek Eindhoven (Witte
Dame)

KABOUTERPAD
Op vrijdagochtend 5 oktober zijn de kleutergroepen aan de beurt om
in kleine groepjes het kabouterpad in het bos van De Grote Beek te
gaan lopen. Het is een wandeling waarbij van alles te zien
en te beleven valt. Deze wandeling wordt georganiseerd door de natuurcommissie.
De tocht gaat bij elk weertype door, dus zorg voor laarzen en eventueel regenkleding.
Bij het klaslokaal van uw kind hangt een intekenlijst voor ouders die graag de kleuters willen
begeleiden.

EEKHOORNPAD
Op vrijdagochtend 26 oktober gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 op speurtocht in het
bos van De Grote Beek. Door middel van eekhoorntjes komen zij allerlei dingen te weten
over de herfst en het bos. Deze wandeling wordt georganiseerd door de natuurcommissie.
Hier zijn ouders voor nodig die samen met de kinderen in kleine groepjes daar naar toe
wandelen. U kunt zich hier voor opgeven op de intekenlijst die bij het lokaal van uw kind
hangt of door de leerkracht van uw kind een mail te sturen. Denk aan laarzen en eventueel
regenkleding, want de wandeltocht gaat bij ieder weertype door.
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SIGARETTENPEUKEN
Op de grond bij de poorten van de school, maar ook bij de parkeerhavens bij de school en bij
bewoners van de Pieter Poststraat en Philip Vingboonsstraat liggen vaak sigarettenpeuken.
Meneer Marc en de bewoners vegen deze peuken regelmatig op, maar we zouden het fijner
vinden als u de peuken niet meer op de grond gooit. Wij vinden het een onverzorgd aanzicht
voor de school en geen goed voorbeeld voor onze leerlingen.

VEILIGHEID GYMLESSEN
In verband met de veiligheid willen wij vragen geen sieraden om te doen tijdens de gymlessen. Kleine oorbellen/ knopjes zijn op eigen verantwoording.
Ook dienen lange haren in een staart of vlecht vastgebonden te zitten.

ONTRUIMINGSOEFENING
Vandaag heeft op school een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden. Zo leren de
kinderen wat zij moeten doen bij alarm op school. Ook is het voor de school een test om te
zien of alles werkt. We kunnen eventuele onvolkomenheden bijstellen. De oefening is prima
verlopen. Binnen een paar minuten stonden alle kinderen van het Spilcentrum met hun
leerkrachten en pedagogisch medewerkers veilig op een van te voren afgesproken plek op
de speelplaats. Daarna zijn alle kinderen naar een verzamelplaats gelopen buiten de school.
Later dit schooljaar vindt er nog een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats.
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 emailadres ook gebruiken.
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