NIEUWSBRIEF
Dinsdag 21 april 2020

jaargang 2019/2020 nr.36

THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
Ook wij wachten vanavond vol spanning de persconferentie af waarin bekend wordt
gemaakt hoe nu verder met de maatregelen tegen het Coronavirus. Daarom hebben wij voor
woensdagochtend een extra vergadering ingepland om met het team te bespreken hoe wij
om moeten gaan met deze nieuwe maatregelen. Dit betekent dat de MEET-momenten op
woensdagochtend voor de groepen 1 t/m 8 NIET doorgaan. Wij hopen op uw begrip
daarvoor.

KONINGSSPELEN OP DE OPBOUW
Op onze kalender stonden eigenlijk voor afgelopen vrijdag 17 april de Koningsspelen
gepland. Door de huidige omstandigheden konden deze op school natuurlijk niet doorgaan.
Onze gymdocenten hebbben hier een leuke oplossing voor bedacht, zodat wij a.s. vrijdag
24 april de Koningsspelen toch door kunnen laten laten gaan en wel in de vorm van een
digitale BINGO.
A.s. donderdag ontvangen de groepen 1/2 via het ouderportaal en de groepen 3 t/m 8 via
Google Classroom deze BINGO. Leerkrachten die vrijdagmiddag nog een MEET gepland
hebben, besteden aandacht aan de BINGO. Uiteraard kunnen de spellen van de
Koningsspelen ook nog in de vakantie gespeeld worden.

BERICHT VAN BURGERMEESTER JORRITSMA EN WETHOUDER
STEENBAKKERS
Via onderstaande link een boodschap van burgermeester Jorritsma en wethouder
Steenbakker voor de ouders en leerlingen van de scholen en kinderdagverblijven in
Eindhoven.
https://youtu.be/pDqEwNZp4QE

NIEUWS VAN DE MR
Gisteren is de MR bij elkaar geweest en hebben we onder andere stilgestaan bij de ontwikkelingen op school in deze bijzondere Coronatijd.
We hebben ervaringen vanuit de oudergeleding en personeelsgeleding uitgewisseld. Prettig
om good practices en tips van elkaar te mogen ontvangen!
Hebben jullie nog voorbeelden van good practices en/of tops en tips? Die ontvangen wij
graag op mr@bs-opbouw.nl
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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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