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NIEUWSBRIEF 
 

Maandag 19 september 2022                                                                         jaargang 2022/2023 nr. 3 
 

OPGEVEN NASCHOOLSE SPORT 
De naschoolse sport gaat weer van start. Komende woensdag 21 september 2022 kunt u uw 
kind(eren) opgeven voor de komende periode via het ouderportaal. Het portaal zal om 
18.00 uur open gaan.  
Er zijn maar een beperkt aantal plekken (25 per bouw) voor de naschoolse sport. Wanneer 
de groep vol zit zal het niet meer mogelijk zijn om uw kind aan te melden (de lijst verdwijnt). 
Om deze reden krijgt u ook geen bevestigingsmail meer. Wanneer u uw kind aangemeld 
heeft, kunt u er vanuit gaan dat de aanmelding goed doorgekomen is.  
Voor de onderbouw (groep 3/4/5) zal de naschoolse sport starten op maandag 26 septem-
ber 2022. Voor de bovenbouw (groep 6/7/8) zal deze starten op donderdag 29 september 
2022. 
Deze periode zal er tot aan de herfstvakantie de naschoolse sport aangeboden worden. De 
kosten bedragen €8,00 voor de onder- en bovenbouw per leerling. 
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw vindt de naschoolse sport plaats van 15:00 uur 
tot 16:00 uur in de gymzaal van de school. De kinderen kunnen direct na schooltijd richting 
de kleedkamers gaan en zich omkleden. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is ver-
plicht.  
Leerlingen die gebruik maken van de naschoolse opvang bij Dikkie&Dik lopen na afloop zelf-
standig naar het hoofdgebouw of de ruimte in de BOR en worden daar opgevangen. 
 

Data voor deze periode: 
Onderbouw: 26 september, 3, 10 en 17 oktober. 
Bovenbouw: 29 september, 6, 13 en 20 oktober.  

 
BIBLIOTHEEK WEER OPEN VOOR GROEP 1/2! 

Het nieuwe schooljaar is gestart. Vanaf woensdag 21 september is de bieb weer open voor 
de kleuters van 08.45-09.00 uur. Fijn dat we weer hulpouders hebben voor de bieb, waar-
door kleuters weer boeken kunnen lenen.   
Geef even aan de leerkracht door dat u naar de bieb gaat met uw kind! U kunt dan met uw 
kind naar de bieb gaan om een boek uit te zoeken. Het boek neemt u zelf mee naar huis (zo-
dat het niet op school blijft liggen). Daarna brengt u uw kind via de hoofdingang weer naar 
de klas.  
 

KUNST EN CULTUUR 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over Kunst en Cultuur voor het komende 
schooljaar bij ons op school. 
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WIST U DIT AL OVER HET OVERBLIJVEN OP ONZE SCHOOL??  

• Wist u dat we veel nieuwe overblijfouders hebben maar nog steeds op zoek zijn naar 
een aantal overblijfouders? (of opa's / oma's / andere mensen die het leuk vinden!)  

• Wist u dat we vooral op vrijdag nog hulp zoeken?  
• Wist u dat de overblijfouder de leerkracht buiten ondersteunt tijdens het pauze-mo-

ment, maar ook ondersteunt bij het binnen eten van een boterham? U eet dan 15-30 
minuten met een groep kinderen en gaat ervoor of erna naar buiten. We proberen 
ouders hierbij zoveel mogelijk bij hun eigen kind in te delen.   

• Wist u dat kinderen het fijn vinden dat:   

-Overblijfouders een spel mee opstarten/begeleiden/spelen en  
 buitenspeelmaterialen uitdelen;  
-De overblijfouder een praatje maakt met de kinderen;   
-Een overblijfouder een pleister plakt op een zere knie; 
-Een overblijfouder troost bij verdriet en een kleine ruzie oplost.  

• Wist u dat er altijd een leerkracht bij aanwezig is?  
• Wist u dat de kinderen en leerkrachten heel dankbaar zijn naar alle helpende over-

blijfkrachten, want de hulp van minimaal 6 ouders per dag onmisbaar is?   

Wist u dat u een maandelijkse vergoeding ontvangt en een jaarlijks presentje?  
Interesse?   
Heeft u interesse of wilt u wat meer informatie?  
Dan kunt u terecht bij Juffrouw Marjan via de email marjan.verleg@salto-eindhoven.nl   
 

UITNODIGING VIERING 

  

Het duurt nog wel even, maar graag willen wij u als ouder(s)/verzorger(s) alvast uitnodigen 
voor de viering van 17 oktober in de gymzaal in de BOR. 
  
08:50-10.15 uur: groep 1 t/m 4    
13.15-14.30 uur: groep 5 t/m 8   
Namens de werkgroep vieringen,  
juffrouw Kim en juffrouw José K.   

 

SCHOOLREIS 
A.s. donderdag gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Alle informatie voor de schoolreis 
kunt u teruglezen in de vorige Nieuwsbrief.  
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OUDERHULPFORMULIER 
Er zijn op onze school veel activiteiten waar de leerkrachten graag ouders bij betrekken, ook 
bij het onderwijsleerproces. Activiteiten die een betere ontplooiing van de kinderen bevor-
deren en bijdragen aan een beter functioneren van het onderwijs. 
Wij verwachten dat u het belang van ouderhulp inziet en zoveel mogelijk wil helpen waar 
nodig is. Alleen bij genoeg inschrijvingen kan een activiteit doorgaan.  
Deze week ontvangt u via het ouderportaal het ouderhulpformulier. 
 

BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (B.V.L) 
Om scholen te helpen structureel aandacht te besteden aan verkeersveiligheid is het project 
Brabants Verkeersveiligheid Label gestart. Onze school neemt deel aan dit project. Hiervoor 
heeft de school een jaarlijks activiteitenplan ontwikkeld. Dit plan wordt beoordeeld en op 
basis daarvan krijgt de school een subsidie toegekend. Met trots kunnen wij u melden dat 
onze school weer heeft aangetoond aan alle voorwaarden te hebben voldaan en daarvoor 
behouden wij ook voor dit schooljaar weer het BVL-label. 
 

OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER SCHOOL-
JAAR 2022/2023 
Afgelopen vrijdag heeft u via het ouderportaal het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage 
en de bijdrage voor het continurooster voor schooljaar 2022/2023 ontvangen.  
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
In de afgelopen periode hebben we op school gevonden voorwerpen verzameld. De ko-
mende week worden deze uitgestald in de hal van de school. Mocht u iets missen van uw 
kind(eren) en u komt naar school voor het luistergesprek, dan kunt u kijken of het eventueel 
nog op school ligt.  
 

FIETSEN OP DE STOEP 
Een vriendelijk, maar ook een dringend verzoek van de bewoners van huizen aan de 1e en 2e 
Lieven de Keijlaan en het Hendrik de Keijzerplein om niet op de stoep te fietsen, maar het 
daarvoor bestemde fietspad te gebruiken. 
 
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.  
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