NIEUWSBRIEF
Vrijdag 19 juni 2020

jaargang 2019/2020 nr.44

GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2020/2021
Met instemming van de personeelsgeleding van de MR en een positief advies van de oudergeleding van de MR gaan we volgend schooljaar starten met 16 groepen. Vier groepen 1/2
en van groep 3 t/m 8 elk twee groepen.
Hierdoor kunnen volgend schooljaar weer kleine(re) groepen worden geformeerd. Over
welke leerkracht voor welke groep komt en waar de groepen gehuisvest worden, krijgt u later nog informatie.

BEKENDMAKEN NIEUWE GROEPEN
Zoals vorige week al gemeld in Nieuwsbrief nr. 43 wordt het bekendmaken van de nieuwe
groepen uitgesteld. Het streven is nu om de indeling van de leerlingen in nieuwe groepen
volgende week woensdag 24 juni bekend te maken.

AANPASSING RICHTLIJN RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past de richtlijn voor neusverkouden kinderen aan, waardoor kinderen tot zes jaar met een snotneus niet meer thuis moeten
blijven van school of de opvang.
Zolang de snotneus niet gepaard gaat met koortsklachten, hoeft het kind niet thuis te blijven. Ook is bij neusverkoudheid een negatieve coronatest niet verplicht om het kind toe te
laten tot een school of opvang.

DIVERSE GRATIS LAPTOPS BESCHIKBAAR
Ondanks dat de wereld steeds meer digitaal wordt, is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om voldoende laptops en dergelijke in huis te hebben. Vanuit de Bibliotheek Eindhoven
is er de mogelijkheid om gebruikte laptops te ontvangen. Wij zouden gezinnen hier graag
een plezier mee doen!
Zou u zo'n laptop goed kunnen gebruiken? Schroom niet en mail gerust naar ondergetekende.

25 JUNI NORMALE LESDAG
Omdat de sportdag van 25 juni niet doorgaat, is dit nu een lesdag met de normale begin- en
eindtijden.

Pieter Poststraat 13A I 5624 BE Eindhoven I Tel:
Website: www.bs-opbouw.nl

(040) 2441242 I E-mail: info@bs-opbouw.nl

MIGRATIE ICT-OMGEVING SCHOOL
Volgende week maandag wordt het computersysteem op school gemigreerd naar een nieuw
systeem. Dit betekent dat wij op deze dag niet bereikbaar zijn via de e-mail.

NIEUWE DIGIBORDEN
A.s. maandag worden m.u.v. de groepen 8 en 6B de digiborden vervangen door nieuwe borden. De digiborden in de groepen 8 en 6B waren al eerder vervangen.

NIEUWS VANUIT DE MR
Maandag 15 juni heeft de MR voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd.
Op de agenda stonden onder andere de formatie voor schooljaar 2020-2021, de eindadviezen van groep 8 en het activiteitenplan van de MR.
Voor schooljaar 2020-2021 zijn er twee vacatures in de oudergeleding. Wie komt de MR van
SALTO-basisschool de Opbouw versterken?
Graag aanmelden voor 24 juni 2020 via de mail naar joyce.deeben@salto-eindhoven.nl
Voor meer informatie hierover zie Nieuwsbrief nr. 43.
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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