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KERSTDINER 19 DECEMBER 2019
Donderdag 19 december is ’s avonds het kerstdiner op school. De kinderen worden om
17.00 uur met hun zelfgemaakte hapjes in de klas verwacht. Vanaf 9 december hangt hiervoor een inschrijflijst bij de klas. Het is voldoende als u voor 5 tot 8 leerlingen een hapje
maakt. Daarnaast is het prettig als u rekening houdt met veelvoorkomende diëten/allergieën
van de leerlingen in de klas van uw kind. U kunt dit navragen bij de groepsleerkracht.
Dit jaar vragen wij alle kinderen een eigen bord, beker en bestek mee te nemen voor het
kerstdiner. Graag donderdagochtend meenemen naar de klas van uw kind: het bestek, het
bord en de beker voorzien van naam, in een plastic zak.
Na afloop van het Kerstdiner halen de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 3 om 18.25
uur hun kind(eren) zelf op in de klas. De andere klassen komen om 18.30 uur naar buiten.
Het is de bedoeling dat alle kinderen worden opgehaald door hun ouders. Mocht dit niet
mogelijk zijn, graag uiterlijk op 18 december melden bij de leerkracht van uw kind(eren).
De kinderen zijn donderdagmiddag om 12.15 uur uit, ’s middags is er dus geen school.
Op vrijdag 20 december gaan de kinderen gewoon naar school volgens het gebruikelijke
rooster.
Alle ouders zijn vanaf 18.00 uur welkom op het BOR plein, om gezellig samen een klein hapje
te eten en een drankje te drinken. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.

OPRUIMOUDERS GEVRAAGD
In de hal van onze school staat een prachtige Kerstboom. Een aantal ouders hebben de
Kerstboom vandaag opgebouwd, hartelijk dank daarvoor. Op vrijdag 20 december moet de
boom weer afgebroken worden. Hiervoor zoeken we nog een vijftal ouders. Wie willen dit
karwei voor hun rekening nemen? Opgeven hiervoor kan bij Imke Harmsen, liefst via de email i.harmsen@bs-opbouw.nl

OPEN DAGEN 2020 VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN
Speciaal voor de ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8 in een extra bijlage bij deze
Nieuwsbrief een overzicht van de Open Dagen 2020 Voortgezet Onderwijs Eindhoven e.o.
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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