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RAPPORTEN EN CITO-TOETSEN
Driemaal per jaar ontvangen leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 een rapport. In dit
rapport geeft de groepsleerkracht een indruk van de ontwikkeling van het kind. De afgelopen periode is een bijzondere tijd geweest, waarbij de leerlingen niet of gedeeltelijk onderwijs op school hebben kunnen volgen.
Vanaf het moment dat de leerlingen weer naar school zijn gekomen, hebben we de beginsituatie van uw kind in kaart gebracht door middel van observaties en het afnemen van methode gebonden toetsen bij de kernvakken (rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling). Op
basis van deze informatie hebben we een beredeneerd aanbod samengesteld voor de laatste weken van het schooljaar.
Het laatste rapport van dit schooljaar zal er anders uitzien dan u gewend bent. Bij de kernvakken staat een beoordeling op het rapport; bij de overige vakken staat een toelichting.
De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen geen KIJK!rapport mee, omdat er niet voldoende
gegevens verzameld konden worden voor een volwaardig rapport. Tijdens de oudergesprekken van de afgelopen week zijn hun ontwikkelingen besproken.
Conform de richtlijnen zijn voor de groepen 3 t/m 7 in mei/juni geen de CITO-toetsen afgenomen. Begin volgend schooljaar, nadat de leerlingen minimaal vier weken les hebben gehad na de zomervakantie, worden de toetsen wel afgenomen. Hiervoor kunnen de Eindtoetsen van groep 3 t/m 7 worden gebruikt, omdat CITO zorgt voor een aangepaste normering.

STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2020/2021
Houdt u er rekening mee dat er op de volgende studiedagen voor uw kind(eren) géén school
is:
11-09-2020: groep 1 t/m 8
09-11-2020: groep 1 t/m 8
18-12-2020: groep 1 t/m 8 (vanaf 12.15 uur)
29-01-2021: groep 1 t/m 8
12-02-2021: groep 1 t/m 8 (vanaf 12.15 uur)
06-04-2021: groep 1 t/m 8
23-07-2021: groep 1 t/m 8 (laatste schooldag, start zomervakantie om 12.15 uur)
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EINDEJAARSVIERING
Helaas is er dit jaar geen gezamenlijke Eindejaarsviering met ouder op het BORplein van de
school. Uiteraard gaan we er samen met de leerlingen een gezellige ochtend van maken.
Denkt u eraan dat de kinderen deze dag vanaf 12.15 uur vrij zijn volgens onderstaand
schema:
OPHAALSCHEMA (vrijdag 10 juli):
12.15 uur: Groepen 6 via het kleuterplein
Groepen 7 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
12.20 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A nooddeur Pieter Poststraat
12.25 uur: Groepen 4 via het kleuterplein
Groepen 5 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
12.30 uur: Groep 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3B nooddeur Pieter Poststraat

OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER 19/20
De ouder(s)/verzorger(s) die de ouderbijdrage en/of de bijdrage voor het continurooster
voor schooljaar 19/20 nog niet hebben betaald worden vriendelijk doch dringend verzocht
deze bijdrage(n) alsnog te betalen.

PERSONEEL
Helaas moet ik u melden dat juffrouw Denise ernstig ziek is. Zij zal, zoals het er nu naar uitziet, voor lange tijd haar werkzaamheden niet kunnen uitoefenen.
Voor juffrouw Denise wordt samen met de afwezigheid van juffrouw Fadi wegens haar
zwangerschapsverlof gezocht naar een goede vervanger voor groep 3B.
Juffrouw Anke (groep 1/2D) heeft op de valreep helaas besloten om m.i.v. het nieuwe
schooljaar afscheid te nemen van onze school. Hoewel juffrouw Anke het erg naar haar zin
heeft op de Opbouw, valt het reizen haar zwaar. Daarom heeft zij gekozen voor een werkplek dichter bij huis. Voor groep 1/2D wordt gezocht naar een opvolger van juffrouw Anke.
Ook voor de vacature in groep 1/2B naast juffrouw Jeska wordt nog gezocht naar een
nieuwe collega.
De ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 1/2B, 1/2D en 3B schooljaar 2020/2021 worden uiteraard op de hoogte gehouden.

OVERSTEEK HENDRIK DE KEIJZERPLEIN
We zijn druk bezig met een nieuw rooster voor het volgende schooljaar 2020-2021. Hierbij
komen we 2 brigadiers tekort; op dinsdagochtend en vrijdagmiddag. Hebt u interesse om
deze belangrijke taak te vervullen, laat het ons dan met spoed weten! Voor aanmelding of
meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de oversteekbrigadiers, via e-mail marc.vandenheuvel@salto-eindhoven.nl.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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U krijgt uw nieuwsbrief 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.
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