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EEN NIEUW GEZICHT OP DE OPBOUW
Mijn naam is Lianne Hendrikx en sinds enkele weken werk ik op
SALTO-basisschool de Opbouw als Trainee schoolleider. Binnen deze functie
zal ik de directie ondersteunen met verschillende taken. Op deze manier kan
ik veel leren van meneer Harry én mijn handen uit de mouwen steken.
Ik ben ontzettend warm ontvangen door iedereen en ik heb zin om er een
leerzaam en fijn schooljaar van te maken.
Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk kennismaken? Op dinsdag en woensdag
ben ik op school aanwezig. Graag tot ziens!

SCHOOLKAMP GROEP 8
De kinderen van groep 8 gaan op woensdag 11 september a.s. op schoolkamp. Van woensdag t/m vrijdag zijn ze te gast op het Polvo-kamp in Riethoven. De vaste kampstaf bestaat dit
jaar uit de moeders van Thomas, Ivan, Tatum, de vader van Grace, juffrouw Aline, juffrouw
Katja, meneer Koen en meneer Harry (vanaf woensdagnamiddag). Ook krijgen we nog hulp
van diverse andere ouders bv. voor het vervoer van de bagage naar en van de kamplocatie.
De ouders van de kinderen uit groep 8 hebben uiteraard uitgebreidere informatie gekregen.

SAMEN VOOR ALLE KINDEREN EINDHOVEN .NL
Een kleine portemonnee? In Eindhoven doet iedereen mee!
Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar en het sport- en culturele seizoen . Wilt u
uw kind ook mee laten doe n, maar heeft u moeite met betalen? Meld uw kind dan aan via
www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl!
Aanmelden kan op www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl Op dit platform kunnen kinderen aangemeld worden: - in de leeftijd van 4 tot 18 jaar - die in Eindhoven wonen én waarvan de ouders leven van een uitkering, of een inkomen hebben rond het sociaal minimum Aanmelden kan voor bijvoorbeeld het schoolreisje, een sport, een culturele activiteit of
bijvoorbeeld om een laptop of fiets te kopen om naar school te kunnen gaan.
Toekenning: Na de toekenning wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging,
school of winkel betaald door Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur.
Een kind hoeft hier dus niets van te merken! In drie eenvoudige stappen zorgt u ervoor dat
uw kind ook mee doet.
Vragen? Neem contact op met Harry Voss, directeur van de school, ga naar www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl of bel 040-213 11 41 (bereikbaar ma t/m do van 09.00 –
12.00 uur) of per e-mail info@samenvoorallekinderen.nl
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BETALING CONTINUROOSTER/ OUDERBIJDRAGE
Via de e-mail heeft u de rekeningen ontvangen voor de ouderbijdrage en de bijdrage voor
het continurooster voor dit schooljaar. Er zijn al veel ouders die betaald hebben. Voor degenen die dit nog niet hebben gedaan het verzoek om dit z.s.m. te doen.
Het bedrag van de ouderbijdrage (€ 40,-- in één keer, of het eerste gedeelte € 20,--) kunt u
betalen
 Via een bankoverschrijving naar bankrekening NL 76 INGB 000 5365080
t.n.v. Ouderraad SALTO-basisschool de Opbouw, Eindhoven
Bij omschrijving/mededelingen vermelden: naam van het kind en de groep.
Dit is voor de ouderraad de prettigste manier van betalen.


Door het geld contant te overhandigen aan de groepsleerkracht in een gesloten envelop
met vermelding van de naam van het kind en de groep. U ontvangt dan een kwitantie.
Het geld wordt door de school overgedragen aan de Ouderraad.

De bijdrage voor het continurooster (€ 30,--) kunt u betalen
 Via een bankoverschrijving naar rekeningnummer NL 31 INGB 0000 883229 t.n.v.
SALTO inzake de Opbouw. Bij omschrijving/mededeling de naam van uw kind, groep
en betaling continurooster vermelden.
 In een gesloten envelop (met naam) contant betalen aan de leerkracht van uw kind.
U ontvangt een kwitantie.

MUZIEK IN DE TENT!
Op dinsdag 1 oktober laten we de kinderen van onze school kennismaken met een echt orkest!
Dan treedt voor ons op het Eindhovens Seniorenorkest. Dat is een echt harmonieorkest bestaande uit meest oudere, maar ervaren muzikanten. In de gymzaal maken we een geïmproviseerde concertzaal en zullen de kinderen kennismaken met het slagwerk en de houten en
koperen blaasinstrumenten van het harmonieorkest. Het orkest speelt bekende en wat meer
onbekende nummers en de kinderen krijgen alle gelegenheid om mee te doen. En…. het dak
mag eraf!

NASCHOOLSE ENGELSE LES SCHOOLJAAR 2019/2020
Helaas kan juffrouw Yvonne de naschoolse Engelse lessen wegens persoonlijke omstandigheden nog niet starten. Hopelijk kan ik u snel melden wanneer deze lessen voor de groepen
2 t/m 5 weer gaan starten.

PRINTBARE VERSIE KALENDER SCHOOLJAAR 2019/2020
In een extra bijlage bij deze Nieuwbrief vindt u een printbare versie van de kalender schooljaar 2019/2020.

MARATHON EINDHOVEN 2019
Volgende week maandag krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een inschrijfformulier mee
voor aanmelding voor de marathon 2019 (mini marathon 1,6 km en AON City Run 5 km). Het
formulier graag inleveren uiterlijk 25 september.
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HELP JE KIND GOED OP WEG MET PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LUMENS
Aan alle ouders van de Peuterspeelzaal, de kinderdagopvang en de groepen 1-2 van de basisschool.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier
waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd
om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je de
Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan kan je contact opnemen met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en
werk je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de
thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer Ural
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de pedagogisch
medewerker van de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks via mij.
Hacer Ural
Pedagogisch ondersteuner
06 30885642
h.ural@lumenswerkt.nl

NASCHOOLSE ACTIVITEIT MAD SCIENCE
Vandaag is de naschoolse activiteit van Mad Science gestart. Er zijn zoveel aanmeldingen dat
er in drie groepen les kan worden gegeven:
-De leerlingen van de groepen 1/2 en 3 zijn van 13.00-14.00 uur afwisselend te vinden in het
lokaal van groep 1/2D en 1/2A. De start wordt gemaakt in het lokaal van groep 1/2D.
-De leerlingen van de groepen 4 en 5 zijn van 13.00-14.00 uur te vinden in het lokaal van
groep 5A.
-De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zijn van 13.00-14.00 uur te vinden in de hal van de
BOR.
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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