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STAKING 6 NOVEMBER GAAT DOOR
De staking zoals die is aangekondigd in Nieuwsbrief nr. 10 voor a.s. woensdag gaat gewoon
door.

JAX IS GEBOREN
Gisteren is geboren Jax, zoon van juffrouw Ellen en haar man Gerben.
Jax is een prachtige baby en met moeder en zoon gaat het prima. Wij feliciteren de ouders
heel hartelijk en wensen Jax een lang en gelukkig leven toe.

POSTENTOCHT
Op vrijdagochtend 8 november wordt er door de natuurcommissie van onze school een postentocht voor de groepen 5 en 6 georganiseerd.
Het project vindt plaats in het Philips de Jonghpark. De kinderen leren van alles over de
herfst en de natuur.
De kinderen gaan met de fiets naar het park.

NASCHOOLSE SPORT
Afgelopen week was er een nieuwe manier van inschrijven voor de naschoolse sport, namelijk via het ouderportaal. Voor een aantal ouders heeft dit voor verwarring gezorgd, omdat
de inschrijflijst voor de bovenbouw vrij snel niet meer zichtbaar was in het ouderportaal. De
inschrijflijst verdwijnt namelijk uit het ouderportaal op het moment dat het maximaal aantal
deelnemers is bereikt.
Voor de volgende periode naschoolse sport gaat onderstaande veranderen:
- Groep 3, 4 en 5 hebben op de maandag naschoolse sport.
- Groep 6, 7 en 8 op donderdag.
- Ongeveer één week voordat de inschrijflijst op het ouderportaal wordt geplaatst,
komt er in de Nieuwsbrief een melding dat de naschoolse sport eraan komt en uw
kind kan worden ingeschreven.
- De inschrijflijst wordt geplaatst in de avond, zodat iedereen gelijke kansen heeft om
in te schrijven
- Naschoolse sport is erg populair, ben er dus snel bij, want vol=vol.

ALL SPORTS
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief nieuws over All Sports.
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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT (HERHALING)
Op donderdag 7 november doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief extra informatie over het schoolontbijt. U kunt ook kijken op
www.schoolontbijt.nl U kunt uw kind(eren) op 7 november dus zonder ontbijt naar school
sturen, ontbijten doen we op deze dag in het eigen klaslokaal op school. Het enige waar u
zelf voor moet zorgen, zijn de vier B’s: bord, bestek, bakje en een beker.

DE BIEB IN DE BOR VOOR GROEP 1 EN 2
Zoals u weet hebben we in de BOR een schoolbibliotheek, mede dankzij actieve hulpouders.
De kinderen van groep 3 t/m 8 lenen hier wekelijks met hun leerkracht boeken.
Ook de kleuters kunnen hier samen met hun ouders boeken lenen. Kinderen vinden dit superleuk! U kunt lenen op woensdag en vrijdag van 08.30-09.00 uur. Mocht u later dan 08.45
uur nog naar de bieb gaan dan graag even melden bij de eigen leerkracht.
Vanaf 13 november zal juffrouw Lianne of juffrouw Nini het lenen van de boeken begeleiden
samen met kinderen van groep 8.
We hopen dat de kleuters veel boeken komen lenen en fijn samen met hun ouders gaan lezen.
Veel leesplezier!
Denken jullie eraan dat de boeken van de BOR (op de rug staat 031) ingeleverd worden bij
de BOR en niet bij de Witte Dame in de stad! Bij voorbaat dank hiervoor.

PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT
Aan het begin van het schooljaar hebben politie en school actie gevoerd voor het goed en
veilig parkeren in de Pieter Poststraat. Er zijn toen flyers uitgedeeld (nogmaals als extra bijlage toegevoegd) en wij hadden het idee dat ouders bewuster met het parkeren omgingen.
Helaas merken we dat het weer de verkeerde kant opgaat. Er zijn nog steeds ouders die hun
auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Dit veroorzaakt veel overlast voor de
bewoners van de Pieter Poststraat, maar nog veel erger, gevaarlijke verkeerssituaties voor
ouders en kinderen. De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar toch willen wij u vragen de
veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Misschien het overwegen waard om eens wat
vaker de fiets te pakken. Ik wil u nadrukkelijk vragen om uw auto te parkeren op de daarvoor
bestemde plaatsen en bv. niet voor de uitritten van de bewoners van de Pieter Poststraat of
elders op de stoep.
Er kunnen binnenkort weer onverwachte controles door politie en stadswacht worden uitgevoerd. U zult, hoe vervelend dan ook, hiervoor bekeurd worden. U kunt uw auto ook een
straat verder parkeren, meestal is daar genoeg ruimte. Ook ouders die bv. het éénrichtingsgebod negeren worden bekeurd.
Laten we samen zorgen voor een veilige schoolomgeving!
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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