
Pieter Poststraat 13A  I  5624 BE Eindhoven  I  Tel: (040) 2441242   I E-mail: opbouw@salto-eindhoven.nl 
Website: www.bs-opbouw.nl 

 

 

  

NIEUWSBRIEF 
 

Donderdag 1 september 2022                                                                        jaargang 2022/2023 nr. 1 
 

SCHOOLINFO 
Deze Nieuwsbrief houdt u op de hoogte van nieuws, mededelingen en ontwikkelingen op onze 
school. De Nieuwsbrief wordt via het ouderportaal verzonden.  
 

WE GAAN WEER BEGINNEN………………………. 
Het wordt a.s. maandag weer een spannende eerste schooldag: hoe zou het zijn in die 
nieuwe klas, zijn er nieuwe kinderen bijgekomen en hoe is nou die nieuwe meneer of juf-
frouw? 
We openen het schooljaar met het thema ‘We bouwen aan een fijn schooljaar’. Na twee 
jaar kunnen we de opening van het schooljaar gelukkig weer samen vieren op het school-
plein. Omdat het voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 extra spannend is, hebben we be-
sloten om de schoolopening op twee pleinen te vieren. 
Om 08.40 uur wordt het schooljaar voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 geopend op 
het kleuterplein, daarna om 08.45 uur wordt het schooljaar geopend voor de groepen 4 t/m 
8 op het BOR-plein. U bent als ouders van harte welkom op het schoolplein. Na de opening 
van het schooljaar gaan de kinderen samen met de leerkrachten naar binnen. De ouders van 
nieuwe leerlingen mogen hun kinderen naar de klas brengen. 
Vanaf dinsdag gelden weer de afspraken van voor de vakantie: 

• Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen op “uitnodiging” de school binnen. 

• Voor schooltijd geen ouders op het schoolplein, na schooltijd mogen ouders hun kin-
deren op het schoolplein ophalen. 

 

KALENDER EN SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2022/2023 

De activiteiten voor schooljaar 2022/2023 zijn in te zien op het ouderportaal vanaf vandaag, 
donderdag 2 september om uiterlijk 16.00 uur onder het kopje “agenda”. Mocht een activi-
teit niet door kunnen gaan, wordt u tijdig geïnformeerd. 
De nieuwe schoolgids is in te zien via het ouderportaal onder het kopje “digitale boeken-
kast”. Bij de volgende Nieuwsbrief wordt de printversie van de kalender toegevoegd. 
 

LUIZENCONTROLE 
Na elke vakantie is het fijn als de kinderen gecontroleerd worden op hoofdluis. Wij vragen u 
daarom om thuis uw kind te controleren op luizen of neten (de eitjes van de luis). In een ex-
tra bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder met informatie hierover. Wanneer uw kind 
luizen of neten heeft, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wij zullen hier 
discreet mee omgaan. Alvast bedankt!  
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ALLE DAGEN FRUIT EN GROENTE!  
Fruit en groente zijn gezond. Toch eten de meeste kinderen, en volwassenen, er veel te weinig 
van. Kinderen hebben 2 stuks fruit en 150-200 gram groente per dag nodig. De meeste kinderen 
in Nederland komen nauwelijks aan de helft. Een goed fruitbeleid past bij een aanpak waarbij 
kinderen ook goed lunchen en veel bewegen. Dat zorgt ervoor dat leerlingen die lekkerder in 
hun vel zitten minder snel griep krijgen of verkouden worden, zich fitter voelen en gemakkelijker 
leren. 
Kinderen eten vrijwel allemaal al fruit en groente, maar de porties zijn vaak klein. De eetmomen-
ten op school kun je niet missen als je het advies wilt halen: minimaal twee keer fruit en 150 
gram groente per dag. 
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het 
echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl 
Op onze school wordt in elke eerste pauze groente en fruit gegeten in alle groepen. Wij vinden 
het erg fijn dat alle kinderen hieraan meedoen en dat de ouders elke dag zorgen dat hun 
kind(eren) groente of fruit meekrijgen. Dit schooljaar gaan wij hier natuurlijk enthousiast mee 
verder. 

 

VERLENGING PILOT AFSLUITING PIETER POSTSTRAAT 
Begin mei is de pilot met het afsluiten van de Pieter Poststraat tijdens het halen en brengen 
van de kinderen van basisschool de Opbouw van start gegaan. Dit om de verkeersveiligheid 
voor de schoolkinderen te verbeteren. Onlangs heeft u een evaluatieformulier ontvangen en 
hebt u uw mening en ervaringen ten aanzien van de pilot aan kunnen geven.  
De resultaten van deze evaluatie hebben wij, de adviseur verkeer van de gemeente Eindho-
ven en de directie van de school met elkaar besproken. De ervaringen met de afsluiting zijn 
overwegend positief, maar op basis van de ontvangen reacties willen we graag de effecten 
beter in beeld brengen en zien we nog ruimte voor verbetering door wat aanvullende acties 
in te zetten. Op dit moment kan dan ook nog geen definitief besluit over voortzetting van de 
pilot worden genomen en wordt deze met enkele weken verlengd (tot aan de herfstvakan-
tie).  
Uiteraard brengen we u na afloop van deze periode ook weer op de hoogte van de uitkom-
sten en de eventuele voortzetting van de maatregelen. 
Om de pilot definitief te laten slagen vragen wij u het volgende: 

- Kom te voet of met de fiets! 

- Parkeer netjes in de vakken om gevaarlijke situaties te voorkomen en geen overlast 

te veroorzaken voor omwonenden; 

- Kom op tijd en rijd indien nodig wat verder om een geschikte parkeerplaats te vin-

den; 

- Let op het éénrichtingsverkeer, dus NIET via de Adriaan Dorsmanstraat de Pieter 

Poststraat in rijden, ook niet een klein stukje om te parkeren. Voetgangers en fietsers 

zijn hier niet op voorbereid dus het levert gevaarlijke situaties op. 
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LICHAMELIJKE OPVOEDING SCHOOLJAAR 2022/2023 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben gymnastiek op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en/of vrijdag. Op maandag, woensdag en donderdag verzorgt onze gymdocent 
juffrouw Lara Heijboer de gymlessen. Op de andere dagen verzorgt de eigen leerkracht de 
gymles. 

• Maandag:   groep 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D, 5A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B; 

• Dinsdag:     groep 4A, 4B, 5B, 8A; 

• Woensdag: groep 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D; 

• Donderdag: groep 3A, 3B, 4A, 4B, 5B, 8A; 

• Vrijdag:      groep 5A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B. 

EXTRA GELDEN NATIONAAL PROGAMMA ONDERWIJS 
Voor komend schooljaar heeft de regering weer extra gelden beschikbaar gesteld (Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) middelen. Van deze gelden worden onderwijsassistenten aan-
gesteld: juffrouw Stephanie voor de groepen 1/2, juffrouw Marja voor de groepen 3 en 4, 
juffrouw Richelle voor de groepen 5 en 6, juffrouw Cindy en juffrouw Charlotte voor de groe-
pen 1/2, 7en 8). Vorig schooljaar is het team gestart met de scholingstrajecten executieve 
functies en effectief woordenschat/begrijpend lezen onderwijs. Komend schooljaar worden 
deze trajecten verder uitgezet binnen de school. Het "Leesoffensief" op de Opbouw zoals ge-
start in schooljaar 2021-2022 wordt verder geborgd en uitgebouwd. Het doel is het vergro-
ten van de leesmotivatie/leesplezier bij leerlingen doordat de leesboekencollectie weer ver-
der uitgebreid wordt en aangevuld wordt met themacollecties die aansluiten op de thema's 
van de wereldoriëntatiemethode Blink. Indien nodig wordt ook de Rots en Watertraining 
voortgezet. 
 

INFORMATIE PER GROEP 
Vanmiddag ontvangt u via het ouderportaal de informatie per groep voor uw kind(eren). 
 

LEERLINGVOLGSYSTEEM GROEP 3 T/M 8 
M.i.v. dit schooljaar stapt de school over naar een nieuw leerlingvolgsysteem. Na positieve 
ervaringen met de IEP-eindtoets de afgelopen jaren, is besloten om het Cito-leerlingvolgsys-
teem te vervangen door het IEP-leerlingvolgsysteem. Via deze Nieuwsbrief wordt u de ko-
mende tijd uitgebreid geïnformeerd over  deze wijziging.  
 

FILMPJE EINDEJAARSVIERING VORIG SCHOOLJAAR 
Het afgelopen schooljaar zijn wij “trommelend” geëindigd. Voor degenen die het niet heb-
ben gezien, via onderstaande link kunt u dit spektakel nog eens rustig terugkijken. 
 https://studio040.nl/nieuws/artikel/kinderen-gaan-trommelend-het-schooljaar-uit 
 
 
 

 

https://studio040.nl/nieuws/artikel/kinderen-gaan-trommelend-het-schooljaar-uit
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LUISTERGESPREKKEN 
In de week van 19 september staan de luistergesprekken gepland. 
Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen waarmee wij 
het lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De 
kernvraag tijdens deze gesprekken is: “Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen 
komen?” Zoals het woord al zegt, is het tijdens deze gesprekken vooral belangrijk dat wij 
luisteren naar u als ouder. De vragen waarover gesproken gaat worden, ontvangt u dinsdag 
6 september samen met de mogelijkheid tot inschrijving voor het luistergesprek.  
Tijdens het 10-minuten gesprek is het dus niet de leerkracht die aan u vertelt hoe het gaat 
met uw kind, maar u wordt uitgenodigd aan de leerkracht te vertellen hoe het met uw kind 
gaat.  
Er is uiteraard wel een overdracht geweest van de ene naar de andere leerkracht, maar de 
leerkrachten hebben uw kind(eren) nog maar kort in de groep. Voor ons is uw informatie 
“gratis advies”! Het is ook goed om wederzijdse verwachtingen goed af te stemmen, dat 
voorkomt frustraties en teleurstellingen. 
 
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de groepen 7 en 8 om alvast te noteren in 
uw agenda: Op 29 september wordt er voor de ouders van de groepen 7 en 8 om 19.00 uur 
een informatieavond georganiseerd over het Voortgezet Onderwijs.  
 

EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE PROFESSOREN VAN MAD 
SCIENCE! 
Dinsdag 6 september komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op de 
Opbouw, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
We starten met een spectaculaire science show voor de groepen 3 t/m 8. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en de-
monstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 
een onderzoekende leerhouding.   
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Dag: Woensdag 
Starttijd: 13:00  
Dag 1: 14-9-2022  
Dag 2: 21-9-2022  
Dag 3: 28-9-2022  
Dag 4: 5-10-2022  
Dag 5: 12-10-2022  
Dag 6: 19-10-2022  
 
Ouders kunnen hun kind tot  inschrijven voor de cursus, via onze website 
(inschrijven.mad-science.nl). Op het inschrijfformulier dat de kinderen mee naar huis krijgen, 
staat alle informatie.  
 
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finschrijven.mad-science.nl%2Fasp&data=04%7C01%7Copbouw%40salto-eindhoven.nl%7C2cbd864e7c8d4a036e6208d9eaea40db%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637799114132856907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=t6chQVRtn%2BiQ0ixX74aA%2FBOsCEtHOl7QsalCqBNZ9LM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finschrijven.mad-science.nl%2Fnaschools&data=04%7C01%7Copbouw%40salto-eindhoven.nl%7C2cbd864e7c8d4a036e6208d9eaea40db%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637799114132856907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hx0fxpOgYvCeAyHrJ0Bbc887cPqrBulQAGJTi%2BxgiGY%3D&reserved=0
http://insvc/
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NEDERLANDSE TAALLES VOOR OUDERS OP DE OPBOUW: 
DOET U MEE? 
  

  
 
  
Na de zomervakantie start op Basisschool de Opbouw Nederlandse taalles. Top als u mee-
doet!! 
 Wat leert u? 
- Lezen en schrijven van de Nederlandse taal 
- Speciale lessen over school, onderwijs, zorg en overheid. 

o Wat is de bedoeling van het 10 minutengesprek. Hoe maak je een afspraak? 

o Hoe werkt het voortgezet onderwijs in Nederland?   

o Hoe maak ik een afspraak met de huisarts? Hoe gebruik ik het DigiD? 

o Hoe log ik in bij www.mijnoverheid.nl 

  
Aanmelden kan bij Juf Annuska: annuska.senden@salto-eindhoven.nl 
Tip: de lessen zijn gratis, onder schooltijd en vrijblijvend. We verwachten wel dat je alle les-
sen probeert te volgen. 
 
Via onderstaande link meer informatie hierover: 
https://youtu.be/f6AzAJdVrJc 

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 opbouw@salto-eindhoven.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 opbouw@salto-eindhoven.nl   Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit 
e-mailadres ook gebruiken.  

http://www.mijnoverheid.nl/
mailto:annuska.senden@salto-eindhoven.nl
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff6AzAJdVrJc&amp;data=05%7C01%7Cimke.harmsen%40salto-eindhoven.nl%7Cf64beb2568d346b1b0e908da5e83bf18%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637926217184680715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=98jdeTEu489wKBxHGd%2BLOjnTPWYdoYGwd%2F2wK0eq5TM%3D&amp;reserved=0
mailto:opbouw@salto-eindhoven.nl
mailto:opbouw@salto-eindhoven.nl

