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CARNAVAL 2020
Op maandag 17 februari worden de prins en prinses Carnaval bekend gemaakt. In deze week
geven de prins en prinses de kinderen elke dag een leuke of gekke opdracht. U krijgt hierover later nog meer informatie. De prins en prinses krijgen in deze week “de sleutel” van de
school.
De kandidaten zijn nu nog volop campagne aan het voeren om de meeste stemmen te bemachtigen. De verkiezingsprogramma’s van de kandidaten zijn te lezen op de wand van de
speelzaal in de hal van de school. Ook hebben ze filmpjes gemaakt waarin ze vertellen
waarom de leerlingen op hun kunnen stemmen. Deze filmpjes worden uiteraard alleen intern vertoond. Maandag krijgen de kinderen van de school de filmpjes te zien en mogen ze
stemmen.

Op vrijdag 21 februari vieren we Carnaval op school met als thema:
“De Opbouw is Carnafantasties!”
Deze ochtend gaan de kinderen door middel van een circuit mee doen aan verschillende activiteiten en daar hoort natuurlijk ook iets lekkers bij. Uw kind hoeft deze dag geen eten en
drinken mee te nemen.
Ook is er een open podium voor kinderen die graag iets willen laten zien. I.v.m. de ruimte
zijn ouders hier niet bij aanwezig.
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We sluiten gezamenlijk in de speelzaal af, waar de prins en prinses Carnaval “de sleutel”
weer overhandigen aan meneer Harry.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Alle kinderen zijn deze dag vanaf 12.15 uur vrij.
Om het feest met jong en oud te kunnen vieren, vragen wij u om uw kind geen spuitserpentine, zwaarden of enge maskers mee te geven naar school.

WC-ROLLLETJES GEZOCHT
Voor een van de activiteiten op de Carnavalsochtend zijn we op zoek naar wc-rolletjes. Als u
wc-rolletjes heeft, graag inleveren bij meneer Marc.

PLASTIC TAS MEENEMEN
A.s. vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 1/2 hun eerste KIJK! rapport mee naar huis.
Het zou fijn zijn als de leerlingen hun rapport in een plastic kunnen meenemen. Wilt u donderdag of vrijdag en plastic tas aan uw kind(eren) meegeven?

NIEUWS VAN DYNAMO JEUGDWERK
Dynamo Jeugdwerk organiseert samen met de PSV Foundation ook dit jaar weer het 6 tegen
6 voetbaltoernooi.
Dus trek je voetbalschoenen vast uit de kast, warm je spieren vast op en meld je snel aan!
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief meer nieuws hierover.

INLOOP
Een kwartier voor de aanvang van de schooltijd wordt er op de speelplaats door een leerkracht toezicht gehouden.
Voor de ouders en leerlingen uit groep 1 en 2 is er op woensdag en vrijdag spelinloop van
08.35 uur tot 09.00 uur. Ouders en leerlingen moeten uiterlijk om 08.45 uur in de klas aanwezig zijn. Zij hebben de gelegenheid om samen werkjes te maken of spelletjes te doen. Op
de andere dagen (maandag, dinsdag en donderdag) wordt u verzocht om de klas om 08.45
uur te verlaten/afscheid te nemen, zodat de leerkrachten met de lessen kunnen starten.
Voor ouders en leerlingen uit groep 3 is de inlooptijd van 08.35 tot 08.45 uur. Ook deze ouders worden verzocht om de klas om 08.45 uur te verlaten/afscheid te nemen.
De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen.
De lessen voor deze groepen starten om 08.45 uur.
Bij regenachtig of extreem koud weer mogen de kinderen vanaf 08.30 uur naar binnen. Dit
wordt bepaald door de surveillant.
Het zal duidelijk zijn dat de les verstoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw
kind regelmatig te laat komt, nemen wij contact met u op.

“REKENTIJGERVRAAGBALIE”
Deze week zijn we op de Opbouw gestart met een “Rekentijgervraagbalie”.
Eenmaal per week kunnen leerlingen met al hun vragen over Rekentijger terecht bij de Rekentijgervraagbalie.
Hier zitten twee kinderen uit groep 8 klaar om de vragen te beantwoorden.
Leren van en met elkaar!
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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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