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EXTRA STUDIEDAG MAANDAG 21 OKTOBER 2019
Wilt u er rekening mee houden dat er op maandag 21 oktober (meteen na de Herfstvakantie) een extra studiedag is ingepland. De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag dus vrij.

VACATURE OVERBLIJFOUDERS/OVERBLIJFHULPEN
De school is 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.
U kunt zich ook alleen opgeven voor het overblijven en surveilleren in de groep van uw eigen
kind(eren). Ook hiervoor ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.

KINDERBOEKENWEEK 2 T/M 13 OKTOBER
Over ruim 2 weken vieren we weer de Kinderboekenweek. We zullen op school onder andere extra aandacht besteden aan het belang van lezen, maar vooral ook aan het plezier dat
lezen met zich meebrengt. Hierover volgt later nog meer informatie.
Daarnaast organiseren verschillende boekhandels (vaak gratis) activiteiten voor kinderen. In
de bijlage vind u het programma van Boekhandel Van Piere.

PAUZE WOENSDAGOCHTEND
Zoals u weet wordt er in de kleine pauze op school door de kinderen fruit gegeten.
Omdat de kinderen op woensdag pas om 12.45 uur uit zijn, mogen de kinderen in de kleine
pauze (van ongeveer 15 minuten) naast het fruit op woensdag iets extra’s meenemen.
Helaas is door de school niet duidelijk genoeg aangegeven wat dat “extra’s” dan inhoudt.
Voor de hele school geldt dat naast het fruit een boterham en/of een gezonde liga, sultana
of peperkoek is toegestaan.

VEILIGHEID GYMLESSEN
In verband met de veiligheid van de leerlingen 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.
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BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDS LABEL (BVL)
Ook in het afgelopen schooljaar is onze school er in geslaagd om het BVL-Label te behouden,
en hebben we opnieuw het bijbehorende vignet gehaald. Wat betekent dat dan?
Het BVL is een “parapluproject” van de provincie Noord Brabant, met als doelen:
 Het stimuleren van de verkeersopvoeding door scholen.
 Het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de scholen.
Als een school het Label haalt, betekent het dat is bewezen dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving
en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.
Op donderdag 10 april 2008 heeft De Opbouw het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label)
behaald, en vervolgens elk schooljaar opnieuw kunnen aantonen dat er flink gewerkt wordt
aan verkeerseducatie en verkeersveiligheid rondom de school. Dat onze school nog steeds
(als een van de weinigen) kan rekenen op de inzet van ouders bij een oversteekbrigade is
daarbij een groot voordeel, en zeker een compliment aan deze ouders waard.
Ook in het huidige schooljaar zijn er natuurlijk weer de verkeerslessen in de klas en daarbuiten en ook allerlei andere activiteiten die met verkeer en verkeersveiligheid te maken hebben. We zijn dit jaar gestart met een Actie van school en politie voor de verkeersveiligheid
rondom de school (zie nieuwsbrieven 1 en 2). Op dit moment zijn we bezig met het in kaart
brengen van hoe kinderen “duurzaam en actief” naar school gaan en hoe we dit nog zouden
kunnen bevorderen.
Voor meer info. over BVL: https://www.bvlbrabant.nl

EVEN (OPNIEUW) VOORSTELLEN
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Ik wil mezelf graag (nogmaals) voorstellen. Mijn naam is Sandra Meijer. Samen met mijn
man, ons zoontje (1 jaar oud) en twee katten woon ik in Uden. Vanaf 2015 geef ik HVO les
op De Opbouw. Naast de opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), heb ik de PABO,
de Master Special Educational Needs - Remedial Teaching (RT) en de opleiding bevoegdheid
voor bewegingsonderwijs afgerond. Enkele jaren heb ik als invalleerkracht voor verschillende
groepen gestaan en sinds 2011 ben ik werkzaam als HVO docente bij HVO Primair.
Vaak krijg ik de vraag waarom ik HVO geef en niet als groepsleerkracht voor de klas sta. Mijn
antwoord daarop is dat ik onderwijs heel belangrijk vind; het is
samen met de opvoeding de basis waarmee onze kinderen een
goede start maken in de maatschappij. Net zo belangrijk vind ik
dat kinderen leren om voor zichzelf op te komen, hun mening
durven te geven op een respectvolle manier, leren aan te geven
wat een gebeurtenis of actualiteit met hen doet en hoe we op
een fijne en vriendelijke manier met elkaar en de natuur om kunnen gaan. Aan dit alles en nog meer hebben we in de HVO les
alle tijd om aandacht te besteden en dat is voor mij de belangrijkste reden om HVO te geven.
Op dinsdag geef ik de HVO-lessen op De Opbouw. Wanneer u vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen. Mocht u mij willen mailen met een vraag, dan kan dat via ‘hvojuf_sandra@hotmail.com’.
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SCHOOLKAMP 2019
Vorige week is groep 8 op schoolkamp geweest. We waren weer te gast op het Polvo-kamp
in Riethoven. Kinderen en begeleiders kijken terug op een zeer geslaagd kamp. Het weer was
prima, het programma verliep naar wens, de sfeer was uitstekend en we zijn allemaal weer
veilig en ongeschonden op school teruggekeerd.
Dankzij de bereidwillige medewerking van de moeders van Ivan, Thomas en Tatum en de vader van Grace waren de maaltijden en verdere catering uitstekend verzorgd. Ook het vervoer van de bagage naar en van het kamp was mede dankzij de hulp van diverse ouders
prima geregeld. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor!

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Om ouders meer te betrekken bij het werk van de MR krijgt u via de nieuwsbrief na elke vergadering een kort verslag over wat er besproken is. Op de vergadering van 9 september
hebben wij de volgende onderwerpen besproken:
- Nieuwe leden, deelnemers MR
- Uitleg wat is de MR?
- Binnenkort jaarrapportage

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In twee extra bijlagen vindt u dit keer nieuws over de Kinderboekenweek/bieb festival/open
dag 6 oktober, een bijeenkomst over gamen en de opening van de vestiging in Winkelcentrum Woensel.
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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