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GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2019/2020
Met instemming van de personeelsgeleding van de MR en een positief advies van de oudergeleding van de MR gaan we volgend schooljaar starten met 16 groepen. Vier groepen 1/2
en van groep 3 t/m 8 elk twee groepen.
Hierdoor kunnen volgend schooljaar kleine(re) groepen worden geformeerd. Over welke
leerkracht voor welke groep komt en waar de groepen gehuisvest worden, krijgt u later nog
informatie. De definitieve indeling van de leerlingen in de groepen wordt bekendgemaakt op
vrijdag 21 juni 2019.

SPORTDAG 2019
Onderstaand vindt U informatie over de sportdag van donderdag 20 juni a.s.
De sportdag vindt plaats op Sportpark Op Noord, Oude Bosschebaan 11, 5624 AA, in Eindhoven. De sportdag begint om 08.45 uur (graag om 08.30 uur aanwezig) en eindigt om 12.45
uur. Het is de bedoeling dat de kinderen rechtstreeks naar het sportpark worden gebracht
en daar ook weer opgehaald worden. U moet dus zelf voor vervoer naar- en van het sportpark zorgen. Rond 12.30 uur gaat groep 8 de strijd aan met de leerkrachten, (hulp)ouders en
stagiaires in een duel op de stormbaan. Als ouder bent u uiteraard van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn en de deelnemers aan te moedigen. Voor de veiligheid van de kinderen willen wij u er op wijzen dat u uw kind(eren) om 12.45 uur binnen de poort bij de
stormbaan ophaalt en afmeldt bij de eigen groepsleerkracht. De kinderen zijn per groep verzameld bij de stormbaan.
Tijdens de sportdag zijn we allemaal gezond aan het bewegen en aan het sporten. De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen. Bij een sportieve dag hoort ook gezond
eten. Zorgt u er daarom voor dat uw kind(eren) gezond eten meenemen zoals fruit, komkommer en belegde boterhammen. Naast het eten moet er natuurlijk ook genoeg gedronken worden.
Bij kans op slecht weer wordt woensdag 19 juni besloten of de sportdag wel of niet doorgaat. Geen bericht betekent dat de sportdag doorgaat. Als de sportdag niet doorgaat, wordt
uw kind om 08.45 uur op school verwacht. De school is dan om 13.15 uur uit.
Heel fijn dat er veel ouders gereageerd hebben om mee te willen helpen. Deze ouders ontvangen nog een hulpbrief.
Wanneer kinderen na de sportdag alleen naar huis mogen, wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren), uiterlijk woensdag 19 juni.
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Denkt u er bij mooi weer aan uw kind van te voren goed in te smeren met zonnebrandcrème!
LET OP! Ouders dienen zelf met de Kinderopvang (Dikkie&Dik, ’t Parelbosch en de Kinderkamer) het brengen en halen te regelen.
Wij hopen dat iedereen geniet van een mooie en gezellige sportdag!

BRIGADIEREN HENDRIK DE KEIJZERPLEIN
Ook voor de brigadiers van de Opbouw loopt het schooljaar langzaam ten einde. Tijd om
kort terug te kijken, maar zeker ook vooruit……
Afgelopen schooljaar is weer een fanatieke groep ouders actief geweest om heel veel kinderen en hun ouders een veilige weg naar school te bieden. Helaas, en het is van alle tijden,
was het weer niet altijd makkelijk om alle tijden bezet te krijgen. We hebben een groepsapp
die fijn werkt en waarmee brigadiers makkelijk kunnen doorgeven als ze verhinderd zijn. Een
andere brigadier kan dan reageren om de tijd een keer over te nemen of een keer te ruilen.
Zo hebben we veel kunnen oplossen, maar de druk op een kleine groep ouders wordt hiermee wel onevenredig groot. Bovendien staan ook een aantal ouders twee maal in de week
ingeroosterd.
In een schoolweek zitten 10 oversteekmomenten (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: ochtend 08.25 – 08.45 uur en middag 14.45 – 15.00 uur en op woensdag: ochtend
08.25 – 08.45 uur en middag 12.45 – 13.00 uur). Dit zijn de tijden dat onze brigadiers actief
zijn en tevens de tijden waarbinnen uw kind(eren) en eventueel u zelf veilig kunt oversteken.
Eerder of later kunnen wij geen veilige oversteek garanderen!
Een simpele rekensom leert ons, dat we 20 ouders nodig hebben om alle oversteekmomenten te bemensen. En eigenlijk liever nog iets meer, want niet iedere ouder kan altijd. Wij zijn
ook erg blij met ouders die bijvoorbeeld eens in de twee weken op een vast moment brigadieren. Dat is in het rooster meestal wel op te lossen. Eigenlijk is alles wel op te lossen als er
voldoende ouders meehelpen. En het is echt niet meer dan 20 minuutjes in de week; erg
nuttige 20 minuten! De ervaring leert, dat deze tijd meestal erg prettig is. Het geeft voldoening om te zien, dat heel veel kinderen en ouders oversteken; het wordt echt gewaardeerd
dat er een veilige route naar school of naar huis geboden word. Als je brigadiert ervaar je
ook, dat het vaak erg druk is tussen de vijver en onze school. Het verkeer lijkt alsmaar toe te
nemen. Het is zeker geen overbodige luxe dat er brigadiers staan voor de veiligheid. Maar
die veiligheid moeten we wel met elkaar maken. Als velen een steentje bijdragen zal ook in
de toekomst de veiligheid gewaarborgd zijn.
Wij garanderen een veilige oversteek als er op ieder oversteekmoment twee ouders beschikbaar zijn. In het nieuwe schooljaar willen we er voor kiezen om een oversteekmoment
NIET door te laten gaan als er geen twee brigadiers ingeroosterd staan. We gaan binnenkort
een nieuw rooster maken waar we in het komende schooljaar 2019-2020 mee van start
gaan. Voor de zomervakantie kunnen we dan laten weten of er eventueel nog open plekken
zijn waar we iemand voor zoeken. We kunnen nu al wel mededelen, dat er zeker een paar
ouders nodig zijn om het rooster van volgend jaar compleet te maken. Dus aanmelden kan
nu ook al. Meer informatie en aanmelden kan bij meneer Marc.
De werkgroep verkeer/oversteek

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN
A.s. maandag 3 juni kunt u vanaf 13.00 uur via het ouderportaal intekenen voor de facultatieve oudergesprekken in de week van 24 juni.
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VERLATE UITGAVE SCHOOLKRANT OPBOUW WEET JE VEEL
Editie 4 van dit schooljaar van onze schoolkrant Opbouw Weet je Veel staat online vanaf
woensdag 29 mei:
https://www.opbouwweetjeveel.nl/ Ook eerdere edities zijn hier nog terug te kijken.
Er zijn veel technische problemen geweest met de website. We hopen, dat we daar nu van
verlost blijven!
De schoolkrantredactie

ZONNEBRAND
Zonnen is lekker. En zonlicht is gezond: ultraviolette straling is essentieel voor de aanmaak
van vitamine D in het menselijk lichaam en die is nodig voor de groei van de botten. Anderzijds is het goed uitkijken. Want in de zon kun je verbranden en dat kan behoorlijk pijnlijk
zijn. Op lange termijn kan overmatig zonnen nare gevolgen hebben. Om te voorkomen dat
uw kind tijdens het buitenspelen verbrandt door de zon verzoeken wij u om uw kind(eren)
bij hoge temperaturen en veel zonneschijn thuis al in te smeren. Indien u het noodzakelijk
vindt, kunt u het flesje zonnebrand aan uw kind meegeven, zodat zij zich ’s middags voor het
buitenspelen nogmaals kunnen insmeren.
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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